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Nidaros Brukshundklubb
6. Beretninger
6.a

Styrets årsberetning for perioden 13. mars 2017 til 13. mars 2018

Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:

NN
Lidvard Auflem
Hege Bye Flyen
Anita W. Skjønberg
Bård Iversen

Regnskapsfokus AS har ført regnskapet i perioden fra august. Slik som det er nå mangler vi oversikt
over våre løpende inntekter/utgifter. Oversikt mottas kun ved årsavslutning. Styret må overveie om det
kan fortsette i inneværende år.
Der opprettet egen elektronisk postkasse for faktura: faktura@nidarosbhk.no
Postboksen er flyttet-ny adresse: Nidaros BHK, Postboks 5722 Torgård, 7437 Trondheim
Det er i perioden innkalt til 4 styremøter hvor 3 ble avholdt. Det er behandlet 40 saker.
Styret vil avslutningsvis takke alle medlemmer som har representert klubben rundt om på arrangement
i Norge på en fremragende måte, og gjennom dette gitt sitt bidrag til at Nidaros Brukshundklubb fremstår
som en klubb med høy aktivitet og kompetente miljøer og treningsgrupper.

Tillitsvalgtapparatet
Mange funksjoner skal finne sine tillitsvalgte hvert år i en klubb av denne størrelse. I dette arbeidet gjør
komiteene selv en god jobb, i samarbeid med valgkomiteen.
Valg skjer på klubbens årsmøte. Ut over dette har styret fullmakt til å konstituere personer inn i verv
årsmøtet ikke kunne fylle og dersom endringer som oppstår i løpet av året. Det har vært jobbet en god
del etter siste årsmøte med å skaffe ny leder i klubben. Dette har ikke lyktes og klubben har til en viss
grad vært litt på tomgang grunnet dette.

Nidarhunden
Det ble vedtatt i Styret å legge ned papir utgaven og kun basere seg på elektronisk utgivelse av
klubbstoff.
Stavsøra
Det jobbes kontinuerlig med å få på plass en reguleringsplan for vårt treningsområde. Nidaros BHK,
Norsk Schæferhundklubb avd. Nordenfjeldske, og grunneiere har søkt sammen om dette.
Følgende er vedtatt i formannskapet i Melhus kommunen 09.01.2018:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar Melhus kommune å legge planforslag for
Detaljregulering Stavsøra med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse ut til høring og
offentlig ettersyn.

Regnskap/Økonomi
Ikke mottatt regnskap fra Regnskapsfokus AS.
Medlemsutvikling
I kalenderåret 2017 hadde vi xxx betalende medlemmer.

Grasrotandelen
Nidaros BHK er innmeldt i Norsk Tippings ”Grasrotandel”. Dette innebærer at av den innsats tilsluttede
medlemmer spiller for på Norsk Tippings pengespill, tilbakeføres 5 % av innsatsen til den klubb
vedkommende har tilsluttet seg. For året 2017 mottok klubben kr. xxxx,- fra Norsk Tipping.

Klubbens hedersbevisninger
Styret vedtok i 2017 å tildele hedersbevisningen ”Årets Nidarosekvipasje” til Hege Bye Flyen for den
innsatsen hun har lagt ned for å drive klubben og holde klubben samlet i året som har gått. Det er ikke
få timer både dag, kveld og helg som har gått med for å fylle posisjoner og roller som har vært
mangelfullt bemannet det siste året. Tusen takk Hege!

Avslutning
Arne Johnsen og Bård Iversen har vært styrets talerør med å få på plass en reguleringsplan for området
på Stavsøra. Denne jobben pågår fortsatt og vi venter i spenning på endelig resultat fra Melhus
Kommune.
Nidaros Brukshundklubb framstår som en veldrevet hundeklubb. Ripen i lakken er vært manglede
styring fra toppen siste år, men på grunn av mange dyktige tillitsvalgte som jobber iherdig for at man
skal holde et høyt aktivitetsnivå, har forhåpentligvis klubbens medlemmer ikke blitt skadelidende.
Styret takker for tilliten som er gitt i inneværende periode og takker tillitsvalgte for innsatsen.
Det vises forøvrig til komiteenes beretninger.

Lidvard Auflem

Anita W. Skjønberg

Hege Bye Flyen

Bård Iversen

6.b

ÅRSBERETNING 2017 for brukshund komiteen

Vi har i løpet av året hatt 6 møter. Komiteen har bestått av Hege Bye Flyen, Bjørnar Nordbotten, Elisabetn
Parelius, Kristin Estenstad og Lidvard Auflem. I hovedsak har Bjørnar Nordbotten og Hege Bye Flyen vært
maskineriet i året som har gått.
Antall stevner: 10 stk.
Klassefordeling:
4 stk. DCBA runderingsstevner
3 stk. D Sporstevner
3 stk. C sporstevner
5 stk. B sporstevner
3 stk. A sporstevner
Antall startende:83
Opprykk:
D til C spor: 7 ekvipasjer
D til C rund: 1 ekvipasjer
C til B spor: 2 ekvipasjer
C til B rund: 4 ekvipasjer
B til A spor: 3 ekvipasjer
B til A rund: 1 ekvipasjer
Cert: 5 stk.
Klubbmesterskap: Det ble gjennomført konkurranse i felt.
Vinner klasse AB
Toril V Pedersen
Klasse C
Elisabeth Parelius
Klasse D
Bente Ness
Kurs:
Brukslydighet med Benny Steen
Samling på Sølen for egentrening.
NM:
Spor:
Bernt Hinna
The Challenge:
3 deltagere fra Nidaros BHK
Nidaros BHK lag 4. plass
For brukshund komiteen
Lidvard Auflem

Rundering:
Bernt Hinna

6.c

Årsberetning fra RIK komiteen

Komiteen har i perioden bestått av Hanne Trøan, Silje Slagnes, Cathrine Sallaup og Gunnar Aagesen

Treningsaktivitet og prøver
RIK komiteen har hatt faste treninger på Nidarosbanen en kveld i uka, samt noen treninger på helg.
Vi har i vinter hatt faste treninger innendørs. Medlemmene i gruppa har gått sammen og leid hall
hvor utgiftene har blitt fordelt mellom de aktive.

Vi har i løpet av året arrangert 3 prøver. Til sammen har vi hatt 24 deltagere innom på prøve. I juni
arrangerte vi ferdselsprøve og sykkelprøve. I forkant av denne prøven satte vi opp tre
kvelder/treninger hvor de påmeldte til prøven kunne komme å få hjelp av oss i IPO komiteen.
Tilbudet var gratis for de som var påmeldt til prøven. Dette ble populært og 11 ekvipasjer deltok på
treningene og startet på ferdselsprøve, av disse besto 10 stk prøven.

IPO miljøet i Nidaros er fortsatt en liten gruppe med 10 – 12 aktive. Av disse var det i fjor 3 stk som
deltok i Norgesmesterskap. Daniel Øvre og Daneskjold Floris, Cathrine Sallaup og XO Ivri deltok på FCI
IPO NM med beståtte prøver. Hanne Trøan og Black Workers Contender debuterte i IPO 3 på NM for
Belgiske fårehunder.

Vi har i løpet av året arrangert et planleggingsmøte med de aktive. På dette møtet gikk vi igjennom
hver enkelt ekvipasjes delmål for kommende periode, hvilke behov for hjelp hver enkelt ekvipasje
har for perioden og satt opp treningsansvarlige.

For RIK komiteen
Gunnar Aagesen

6.d

Årsberetning Banekomiteen

Komiteen har bestått av:
Roger Krogstad, Lidvard Auflem og Øivind Juul Schjetne.
Gunnar Aagesen (leder), Jan Ole Østerli og Daniel Øvre kom inn i komiteen i løpet av perioden

Det ble gjennomført en dugnad på våren med meget bra oppmøte. Det ble utført reparasjoner av
gjerde, raking, bort kjøring av rask, rydding av busker og trær samt gjødsling av banen.
Plenklipping har gått på rundgang mellom komiteene. Dette har fungert okay. Noe problemer med
plenklipper i en kombinasjon av brukerfeil og gammelt slitt utsyr har skapt noen problemer.
Plenklipper ble innlevert på Felleskjøpet i høst for reparasjoner. Reparasjonskostnader blir store og
styret er informert om dette. Daniel Øvre klipte de siste gangene i høst med sin private klipper.
Det er i perioden gjort avtale med Miljøservice AS om tømming av toaletter.
Det er igangsatt planlegging av belysning til den store gressbanen. Vi har skaffet stolper og fått gode
priser på lys. Vi rakk ikke å fullføre dette prosjektet før vinteren så vi satser på å komme i mål med
dette i løpet av sommeren.

For banekomiteen
Gunnar Aagesen

6.e

Årsberättelse 2017, Rallylydighetskommitten

Under detta år har aktiviteterna varit många och verksamheten stor, både när det gäller de
officiella som inofficiella, klubbmästerskap och kursverksamhet.
Kommittén har arrangerat sex officiella tävlingar fördelat på tre helger. 1-2 april, 1-2 juli och
25-26 november. Det har varit ett ökande antal deltagare på våra tävlingar, som toppades
den sista helgen med sammanlagt 182 startande!! Tack vare god laganda och mycket trevligt
folk klarar vi det mesta i rallylydighetsmiljön.
Under året som har gått har Rallycupen, som är vår inofficiella tävling, arrangerats. Den har
varit över tre kvällar och många var inom den för att få en fin tävlingsträning. Tillsammans så
har över 30 hundar med sina förare deltagit. Vinnarna i de olika klasserna är:
Klass 1: Kristin T Uggen med Maja
Klass 2: Lisbeth Sylte med Lexi
Klass 3:Bente Thomasen med Simba
Elitklass: Här var det ingen som hade minimum 2 godkända resultat.
Kubbmästerskapet i Rallylydighet genomfördes på den sista omgången av Rallycupen.
Årets klubbvinnare i de olika klasserna blev:
Klass 1 :Lill Jacobsen och Zindy.
Klass 2: Sven M. Sjursen og Tinka.
Klasse 3: Guri Eggen og Kaja.
Elitklass: Marit D Jakobsen og Midas.
Ett stort grattis till alla!!!
Tack till domarna Tina Stenfjell, Anita K. Johansen, Dagrun Brandvik og Bente J. Næss. Utan
er hade arrangemanget inte blivit så bra.
I april hade vi ett medlemsmöte där vi diskuterade framtidiga planer och aktiviteter.
Det blev också genomfört en kurs i rallylydnad i maj, där Solfrid Buvik var instruktör och
hjälpinstruktör var Tove Svinsås Eidstumo. Kursen var eftertraktad och blev fort fullbokad.
Från snön försvann på våren och ut oktober månad, arrangerade kommittén träningskvällar
varje torsdag på Stavsøra, med en ansvarig person på plats.
Från mitten av oktober hyrde vi ridhuset på Sjetlein, cirka var tredje lördag för träning. Några
av träningarna inviterade vi folk från andra klubbar att komma och vi har också inviterat in
de som tränar och tävlar lydnad att vara med.
Rallylydighetskommittén har under 2017 bestått av Andrea Hånes, Solfrid Buvik, Berit
Stavem Pettersen, Kathrine Moen Bratteng, Inger Lande och Lena Haller Buseth.
Under året som gått har vi haft 5 kommittemöter under året och en väldig massa kontakt
via internett och telefon.
Vi ”glær” oss till nästa säsong!
Rallylydnadskommitten/ Lena Haller Buseth

6.f

Årsrapport fra redaksjonskomiteen

Da den nye redaksjonskomiteen tok over ved forrige årsmøte, var det ikke kommet ut nye utgaver av
Nidarhunden siden høstnummeret 2016. Årsaken var stoffmangel. Det viste seg at det å få inn stoff
til et helt blad, var vanskelig. Det ble laget et nummer som kun kom ut i pdf-utgave i desember 2017.
Dette ble gjort tilgjengelig på klubbens hjemmesider. Planen nå framover er å lage elektroniske
utgaver av Nidarhunden som kan lastes ned fra hjemmesidene. Da vil vi ikke være avhengig av å ha et
bestemt antall sider, og vi slipper kostnader til trykking og utsendelse. Håpet er likevel å få laget et
fyldig blad.

6.g

Årsberetning Kurskomiteen

Kurskomiteen har i 2017 bestått av:
Hege Bye Flyen, gikk inn som leder våren 2017, da komiteen manglet leder.
Anita W. Skjønberg
Kristin Estenstad
Komiteen har hatt et fysisk møte, og har ellers hatt dialog via mail og messenger.
Vi har arrangert fire kurs i 2017;
Sporkurs, bronsemerkekurs, grunnkurs og valpekurs.
Vi har måter avlyse et feltkurs pga for lite påmeldinger.
For kurskomiteen, Hege Bye Flyen

6.h

Årsberetning Test

Testekomiteen har i perioden bestått av: Øivind Juul Schjetne (leder) og Marit Hansen. Grunnet lav
aktivitet ble komiteen ikke utvidet ut over dette.
Det ble i 2017 arrangert 3 Karaktertester (K-test) og 1 Mentalbeskrivelse Hund (MH). Karaktertestene
ble gjennomført ved klubbens anlegg på Stavsøra med totalt 20 hunder påmeldt, hvorav 17 hunder
fikk bestått mens 3 hunder fikk ikke bestått. Mentalbeskrivelsen ble gjennomført ved Norsk
Rottweiler Klubb’s testeløype på Jonsvatnet.
Banesituasjonen
Ønsket fra de respektive testkomiteene i hundeklubbene med tilhold ved Stavsøra om et utvidet
samarbeid om en bedre tilrettelagt testeløype, ble lagt til side i løpet av sesongen. Nidaros står
derfor fortsatt uten en egen tilrettelagt testløype. Imidlertid har Rottweilerklubben invitert til at
deres testeløype kan leies ved behov. Dette førte derfor også til at Nidaros for første gang på noen
år, tilbød Mentalbeskrivelse Hund (MH) på terminlisten. Testekomiteen sender en stor takk til
Rottweilerklubben
Figurantsituasjonen
Norsk Kennel Klubb har vedtatt å innføre den svenske Mentaltesten (MT) i Norge. Det jobbes med å
gjennomføre kurs for figuranter og dommere våren 2019. Når de nødvendige godkjenninger
foreligger, så kan denne komme som et supplement til de testene/prøven som eksisterer i dag. Når
kurs for figuranter og dommere er gjennomført, kan evt. godkjente dommere gjennomføre kurs for
figuranter i klubbene. Det vil derfor ikke være aktuelt å gjennomføre nye figurantkurs i Nidaros i
kommende periode.
Antall aktive figuranter i klubben er svært få, og kan kanskje bli færre hvis listene over figuranter i
Norsk Kennel Klubbs registre blir vasket, og figuranter som ikke har figurert på mange år, blir fjernet.
NKK har en intensjon om å spisse kvaliteten på sine mentaltester/-prøver. Som for dommere, hvor
regelverket beskriver hva som skal til for ikke å bli avautorisert, vil regelverket som skal behandles i
NKKs organer senere, gi de samme retningslinjer for å opprettholde sin autorisasjon som figurant og
testleder.
Dommersituasjonen
Klubben disponerer over tre Karaktertestdommere, tre beskrivere for MH samt en
Funksjonsanalysedommer. Pr. i dag finnes det vel heller ingen som er direkte kvalifisert for videre
utdanning. Med ny testløype og utdanning av figuranter, så er det å håpe at flere starter opp et løp
med henblikk på utdanning til mentaltestdommer.
Følgende har dømt på våre tester: Ola Valan og Øivind Juul Schjetne.
Testekomiteen takker figuranter og dommere for godt utført arbeid under testene/prøven i
sesongen. En stor takk også til de som melder på og fremfører sine hunder på våre tester.
For Testekomiteen
Øivind Juul Schjetne

6.i

Årsberetning Lydighet

Komiteen har i 2017 bestått av:
Eirin Dahl (leder)
Hege Gåsterud
Heidi Aune Larssen
Linda Kvalø
Anne Britt Ornes
Christina Stav Jørgensen
Sven Sjursen
I år har vi arrangert 3 lydighetsstevner og Nidaroscupen 2 ganger inkludert klubbesterskapet. Vi har
hatt treninger på tirsdager fra kl 18.00 med to ansvarlige på hver trening. Treningene har foregått på
vår bane på Stavsøra, bortsett fra de første to gangene da vi var på Barnehagegjordet, Sverresborg.
Moro å se at flere og flere har kommet på treningene! Så hadde vi en ekstra trening i ridehallen på
Skjetlein dagen før stevnet 23.april.
Offisielle stevner:
Vi har avholdt tre offisielle stevner i 2017. Og vært så heldige og hatt Troll hundefor og Nidar som
sponsor på stevnene.
23.april
Dommer: Arild Berntsen
Sted: Skjetlein
Antall påmeldte:
• Klasse 1: 5stk
• Klasse 2: 3stk
• Klasse 3: 4stk
• Klasse fci3: 4stk
9.mai
Dommer: Svein Georg Rønning
Sted: Stavsøra
Antall påmeldte:
• Klasse 1: 4stk
• Klasse 2: 2stk
• Klasse 1: stk
• Klasse fci3: 3stk
3.september
Dommer: Roar Holmen
Sted: Stavsøra
Antall påmeldte:
• Klasse 1: 6stk
• Klasse 2: 2stk
• Klasse 3: 3stk
• Klasse fci3: 2stk
I forbindelse med stevnet 9.mai hadde Svein Georg Rønning gjennomgang i de nye reglene.

Uoffisielle stevner:
Nidaroscupen bestod av 2 stevner der det ene også var klubbmesterskap.
Takker på vegne av lydighetskomiteen for alle flotte ekvipasjer vi har fått sett i 2016! Også en stor
takk til de som har stilt opp som dommere på våre cuper, ringsekretærer og skrivere på våre stevner
og cuper!
Dette ble mitt siste år i lydighetskomiteen etter at jeg har vært med i over 10 år. Stafettpinnen videre
til Gunhild Engen, som har funnet en fin gjeng som alt er i gang med mye bra lydighetsaktiviteter i
NBHK. Gleder meg til å bli med som deltager fremover!!
Med hilsen fra lydighetskomiteen 2017!
Eirin Dahl

6.j

Årsberetning Agility

Agilitykomiteen har bestått av:
- Tina Renathe Dypdalen
- Janniche Rynning
- Bård Iversen
- Ingrid Askim
- Arne Johnsen
- Gerd Nyjordet
- Anniken Gundersen

Komiteen har avholdt 5 møter gjennom året.
Treninger
Vintermånedene har vi arrangert treninger til påmeldte utøvere på Skjetlein, i ridehall. Utøverene
har selv betalt for kostnadene for leie av hall.
Utesesongen er vi delt i tre grupper.
Nybegynner, torsdager fra kl.18
Mellomgruppe, tirsdager fra kl.18
Elitegruppe, onsdager fra kl.18
Agilitykurs
Videregåendekurs ble avholdt i mai, på Jaros banen. Kursholder var Jan Egil Eide
Takker Roger og Janniche for bruk av banen
Nybegynnerkurs ble avholdt i april. Kursholder var Ingrid Askim
Internkonkurranse
Det er avholdt 10 konkurranser fra mai til september.
Vi gratulerer Bård Iversen og Zappa som sammenlagtvinnere!
Klubbmesterskap 30.09.2017:
Barn og hund
- Isabelle & Zappa

- Isabelle & Tiini
Rekrutt
- Helge & Luka

Hopp klasse 1
- small - Anniken & Lila

- medium - Annelise & Falcon
- large - Tine Victoria & Ami
Agility klasse 1
- small - Tone & Tommy

- medium - Annelise & Falcon
- large - Tine Victoria & Ami
Hopp klasse 2
- large - Julie & Mim
Hopp klasse 3
- small - Madlen & Webber

- medium - Annelise & Swiffer
- large - Ingrid & Lula
Agility klasse 3
- large - Bård & Zappa
Gratulerer til alle våre klubbmestere!
Avholdte stevner
17-18. juni - uttaksstevne til agilitylandslaget
12-13. august
17. september
Stevnene i juni og august ble avholdt på schäferhundklubbens område på stavsøra. Takker for
lånet av banen.
Stevnet i september ble avholdt på eget område.
Dommere vi brukte: Ágnes Tóth, Eivind Bredo Fossum, Kurt Ove Steinset, Andreas Silfverberg og
Mirja Lapanja
Vi prøvde ut en ordning med klippeliste, som etter tilbakemeldinger har fungert. Gresset ble som
nytt etter flere runder med klipp og plenrens, noe vi kommer til å fortsette med i 2018.
Vi vil også takke våre medlemmer som har vært med og bidratt på ulike dugnader gjennom
sesongen. Stevner, banen (klipping, flytting), baking, dømming, kurs osv. Uten dere hadde vi ikke
lyktes. Sammen er vi dynamitt! Ser fram til et nytt år med alle sammen!
Agilitykomiteen v/Tina Dypdalen.

7. Fastsettelse av kontingenten for 2019

8. Innkomne forslag:
1. Styret bør avholde minst 3 medlemsmøter pr. år for sine medlemmer. Medlemsmøte rett
etter avholdt årsmøte, deretter fordelt utover året og ved behov. ( da vil kanskje flere
komme på årsmøtet også)

2. Vi i lydighetskomitéen har kommet frem til noen stikkord som vi ønsker skal komme frem i
nidaros sin visjon:
- Alle raser og nivå skal føle seg velkommen
- Man skal gjøre hverandre god
- dele erfaringer og kunnskap
- fremme kunnskap om hund og hundetrening
- skape et inkluderende miljø
3. Lovendring/lovforslag NKK

