
  

ÅRSMØTE 
 
 
 
 
 Årsmøtet avholdes 
 
 
 

 TIRSDAG  den  8. mars  2022  KL.  19.00. 
 
 
 i 
 
 

 LOKALENE TIL MIDTTUN MOTELL 
 
 

 MIDTTUNHEIA 3. 
 

For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2022 
være betalt og registrert hos NKK 14 minst dager før møtet. 

 
Hovedstyret. 

 
Etter årsmøtet vil  

Connie	Petterson	
Rehabiliteringsterapeut	
holder	et	foredrag	om:	

Forebygging	av	skade,	trening	og	rehabilitering	på	hund. 
 
 

VELKOMMEN ! 



  

 

 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Valg av møteleder 
2. Valg av referent 
3. Valg av to representanter til å underskrive 

Årsmøteprotokollen 
4. Valg at to til tellekorps 
5. Godkjenning av innkallingen 
6. Godkjenning av dagsorden 
7. Godkjenning av regnskap for 2021: 

1. Brukshundgruppens regnskap 
2. Hovedregnskap m/ revisorrapport 

8. Godkjenning av årsmeldinger for 2021: 
1. Fra Hovedstyret 
2. Fra Brukshundgruppen 
3. Fra Utstillingsgruppen 

9. Budsjettforslag for 2022 
10. Valg 
 

 











 

 

Årsmelding for Brukshundgruppen 2021 

Brukshundgruppen 2021 har bestått av følgende: 

 
Tone Hagerup (leder), Grethe Olsen, Inari Kursula, Gjertrud Hansen og Lisbeth 
Ludvigsen.  

 

Gruppen har hatt 5 styremøter og vært representert i HS gjennom året ved Tone 
Hagerup. I tillegg har vi hatt arbeidsmøter/forberedelser til prøver. 

Dette året ble også preget av koronapandemien, noe som gjorde at enkelte 
arrangementer og treninger måtte avlyses eller utsettes. 

Prøver : 

Brukshundprøver i NBF-program :  

Terminfestet i april og oktober. Prøvene i april måtte avlyses grunnet dårlig 
påmelding, antagelig påvirket av lite trening pga korona. God påmelding i oktober. 
Dommer var Alf Skaar. 

LP-prøver : 

Ble arrangert som planlagt på Stend 2.juni ,dommer Ann Christin Sjøtun. Dette var 
også Klubbmesterskap og vi kåret klubbmestere i klasse 1 og 2. Prøven var 
fulltegnet , noe som var veldig gledelig.  

30.oktober var det LP-prøve i Fjellangerhallen, Johnny Halvorsrud dømte. Det var 
deltagere i alle klasser, godt oppmøte.  

Brukshundgruppen takker Edgar Waag som stiller opp for Brukshundgruppen som 
prøveleder, skriver og altmuligmann! 

Cup : 

I år ble det både spor- og feltcup igjen.  

Sporcup : 6 ganger. Siste gangen ble også arrangert som Klubbmesterskap i spor. 
Det ble kåret klubbmestere i begge klasser. Gjertrud Hansen og Lotte Hamre var 
ansvarlige.  

Feltcup : 4 ganger. Grethe Olsen og Inari Kursula var ansvarlige. 



 

 

 

Kurstilbud 2021: 

Ingen kurs i løpet av våren grunnet usikkerheten med smittevernregler pga Covid-
19. 

Høsten:  

-Lydighets- og bronsemerkekurs . Instruktør Grethe Olsen. 

-Sporkurs : Instruktør Lisbeth Ludvigsen. 

-Nosework - kurs for begynnere : Instruktør Mari Lægreid.  

Faste treninger gjennom året : (periodevis satt på koronapause) 

- Brukstreninger hver tirsdag på våren. Skiftet til mandager denne høsten for å 
unngå to treningsdager på rad.  Dette vil bli evaluert etterhvert.  

- Lydighetstrening hver onsdag på Stend. 

Andre arrangementer : 

Sommeravslutning 16.juni på Stend. Det ble hundeløp.,kaffe og kaker etterpå med 
hyggelig sosialt samvær før vi tok sommerferie.  

Juleavslutning på Stend 1.desember. Julegavesøk, gløgg og pepperkaker, nydelig 
vintervær! Det ble premieutdeling for spor - og feltcup. De ansvarlige for cup’ene 
ble takket for sin innsats med en hilsen fra Brukshundgruppen.  

 

Brukshundgruppen takker alle som stiller opp som hjelpere til arrangementer 
gjennom året.  

 

Askøy,16.januar 2022 

Tone Hagerup , for Brukshundgruppen BSBK 

 

 










