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Årsmøtet avholdes i henhold til klubblovenes kapittel 3, § 3-1 til 3-4. Kun oppgitte saker eller 

forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved 

forhåndsstemmer. Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig, kan avgi skriftlig stemme 

kun på de personvalg som skal behandles på årsmøtet. Forhåndsstemme avgis på følgende 

måte: utfylt stemmeseddel legges i en nøytral konvolutt som lukkes og legges i en ny konvolutt 

som sendes eller leveres styreleder Hege Kornør, Maridalsveien 347 F, 0881 Oslo.  Konvolutten 

må være leder i hende innen 22. februar 2014. Avsenders navn må skrives på den ytre 

konvolutten slik at man kan kontrollere mot medlemsregistret at vilkårene for stemmerett er til 

stede. For å sikre at valget blir hemmelig, vil den konvolutten som inneholder stemmeseddelen 

først bli åpnet under opptelling av stemmene og telt sammen med disse.  

 

Velkommen til årsmøtet i Oslo og omegn dressurklubb! 

 

Styret  
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2. Årsberetninger  

a. Styrets beretning 
Styret har i 2013 bestått av Hege Kornør (leder), Iren Larsen (sekretær), Hanne Marit Heimstad 

(kasserer) og styremedlemmene Sidsel Strøm, Kristen Knudsen og Siv Bækken. 

 

Styret har hatt elleve ordinære styremøter i 2013, og to i 2014. Årsmøtet ble avholdt 19. februar 

2013. Det har ikke vært avholdt andre medlemsmøter enn etter avsluttet årsmøte, hvor det var fritt 

for diskusjoner.  

 

Styret har behandlet fjorten ordinære saker, samt faste og løpende saker/oppgaver.  

 

OODK hadde 212 medlemmer ved utgangen av 2013, hvorav 194 klubbmedlemmer, 16 husstands- 

eller familiemedlemmer, og to æresmedlemmer. Ved utgangen av 2012 hadde OODK 191 

medlemmer.  

 

Styret ønsker å rette en stor takk til alle medlemmer som har bidratt på klubbens ulike 

arrangementer, og som på andre måter har bidratt til driften av klubben i 2013. 

Klubbarrangementer 

 Påskehareløp 

 Lydighetsstevne 

 Agilitystevne 

 Teknisk arrangør av NM og NoM i lydighet 

 Dugnad Brekke 

 Sommeravslutning med hundesprint. 

 Klubbmesterskap i agility og lydighet med bronsemerkeprøver 

 Adventsfrokoster 

 Nisseløp 

Kurs 

 Kurs i konkurranselydighet 

 Kurs i konkurranselydighet for klubbens lydighetsinstruktører 

 Nybegynnerkurs i agility  

 Føringskurs i agility 

 Seminar for AG-instruktørene 

 Kurs for klubbens agilityinstruktører  

 Nybegynnerkurs i rallylydighet 

 To helgekurs i rundering 

 Helgekurs i spor 

 Helgekurs i brukslydighet 

 Helgekurs i feltsøk 
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Saker 

Alle referatene fra styremøtene i 2013 er offentliggjort på nettet. Nedenfor gis en oppsummering av 

enkelte saker. For noen saker er saksnummer referert.   

Hunderusken 2013  
Kristen Knudsen har hatt kontakt med Rusken.  Ragnhild Knudsen, Geirid Anderssen og Sidsel Strøm 

deltok i aksjonen 9. februar på Sognsvann.   

Offentliggjøring av referat, og andre dokument, på klubbens nettside 
Styret besluttet på sitt første styremøte i februar å offentliggjøre referatene på klubbens nettside.  På 

bakgrunn av et medlems reaksjoner på innføring av praksisen, ble offentliggjøringen senere 

behandlet som sak (sak 8/13).  Konklusjonen ble å fastholde praksisen. Det er opprettet et 

dokumentarkiv på nettsiden, hvor både referat og andre vesentlige dokument arkiveres. 

 

Treningskomitéen: omorganisering og retningslinjer 

Treningskomitéen ble omorganisert til å bestå av én treningsansvarlig for hver av grenene agility, 

bruks, lydighet og rallylydighet (Sak 2/13, 27.02). Treningskomitéen består i dag av Beate Kittilsen 

(agility), Caroline Haadem (bruks), Christina Berman (rallylydighet) og Iris B. Idland (lydighet).  I tillegg 

representerer Hege Kornør styret i treningskomiteen inntil videre. 

 I forlengelse av omorganiseringen har styret utarbeidet retningslinjer for treninger og kurs (Sak 

11/13). En av intensjonene var å formulere en helhetlig policy for kursøkonomien i klubben. Behovet 

for dette ble tydelig i kjølvannet av treningskomitéens forslag (ved treningsansvarlig for lydighet) om 

å leie inn en ekstern instruktør til en langt høyere pris enn andre kurs i klubbens regi. Det var også et 

behov for å tydeliggjøre oppgavefordelingen mellom styret og treningskomiteen. De endelige 

retningslinjene ble vedtatt av styret i desember 2013. Retningslinjene omfatter bl a prinsipper for 

honorarer til instruktører og beregning av kurs- og treningsavgifter. Viktige endringer i 

oppgavefordelingen er at treningskomitéen har fått i oppgave å foreslå vintertreningssted(er) i 

henhold til de ulike utøvernes behov, mens styret til gjengjeld fra nå tar seg av all kursadministrasjon.  

Premiering på våre stevner – særlig rosettspørsmålet  
 Styret vedtok at OODK premierer 1/3 av alle startende på sine stevner, og bruker rosetter til alle 1., 

2. og 3. plasser i lydighet og i individuelle agility og agility hoppklasser, samt for cert og championat.   

Innmelding av OODK i Norsk Brukshundsports Forbund (NBF) 
Da klubben har utviklet en aktiv treningsarena innenfor bruks, ble det vedtatt å melde klubben inn i 

NBF.   

Klubbens bankkonto 
Styret inngikk en nettbedriftsavtale med Sparebank 1, Ringerike Hadeland. Avtalen er mer praktisk 

enn hva som var tilfelle med den gamle avtalen.   

Gaver til instruktører og andre 
Instruktører, styremedlemmer, treningskomitéen og andre som hadde arbeidet for klubben i 2012 

mottok en anerkjennelse i form av glass med OODK-logo.  
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Vintertrening 2013/14 
Klubben inngikk kontrakt med Oslo Hundeskole for leie av Sinsenhallen vinteren 2013/14. Det ble i 

utgangspunktet for høstsemesteret satt opp to treningsrekker á 7 kvelder hver, for henholdsvis 

agility og lydighetsgrenene. Treningstid var fredager kl 18 – 20. Etter tilbakemeldinger fra 

agilityutøvere som ønsket mulighet for ukentlig trening, ble det satt opp en ekstra treningsrekke for 

agility, hver annen fredag kl 20 – 22. For vårsemesteret 2014 er de samme tre treningsrekkene satt 

opp på fredager frem til påske; en for lydighet og to for agility. 

 Påmeldte medlemmer fikk 50 OODK poeng som kompensasjon for tap av en treningskveld høsten 

2013 (sak 10/13).  

 

Antall påmeldte til vintertrening høsten 2013 i Sinsenhallen var: agility: 23 + 12 (senkveld), lydighet: 

27. Tilsvarende tall for høsten 2012 var 23 for agility og 7 for lydighet. Pr 20.01.14 er antall påmeldte 

på vintertreningen 2014: agility: 17 + 10, lydighet: 22. Tilsvarende tall for vinteren 2013 var 19 for 

agility og 3 for lydighet. Tallene for agility har altså holdt seg stabile, mens det har vært en kraftig 

økning for lydighetstallene. Dette skyldes i stor grad at treningene også er åpne for utøvere som vil 

trene bruks- eller rallylydighet, men også en økning i antall aktive medlemmer. 

Fredag er ikke den mest gunstige treningskvelden, og rekken fra kl 20 – 22 er svært sen.  Likevel har 

altså treningstilbudet vist seg å være populært blant medlemmene. Hallen gir gode treningsforhold 

og beliggenheten er fordelaktig, sammenlignet med Søndre Ås og Øvre Hexeberg, hvor treningene 

var forrige vintersesong. 

 

Anskaffelser 

Klubben har i 2013 brukt mer til varige anskaffelser enn vanlig, i alt omlag 60 000 kroner:    

 Agilityutstyr: to 3-meters tunneler, to 6-meters tunneler, vippe, delbart hjul, 20 par 

tunnelholdere, ett sett slalåmbuer, 3 stoppeklokker 

 Ekstra toalett 

 Speakerutstyr 

 5 nye låser med 25 systemnøkler til brakke, container og tilhenger 

 Utstyrskasse 

 Startpistol for brukslydighet 

 Skilt for avstandskommandering for lydighet 

Lys på Brekke  
Styret har tatt opp igjen tanken om lys på Brekke, og vi er i kontakt med kommunen om muligheten 

for å sette opp f.eks. to lysstolper på treningsområdet, øvre plan. Et bra lysanlegg vil kunne forlenge 

utesesongen med ca to måneder, ikke bare for agility.  Saken er på et forberedende stadium. Vi vet 

ikke om kommunen vil gi oss tillatelse. Det må vurderes hvor god belysning vi vil få.  

Et kostnadsoverslag vil bli lagt frem på årsmøtet og styret vil be om mandat til å gå videre med saken 

innenfor visse rammer.  

Konkurranse blant medlemmenes hunder om tittelen ”Årets hund”  
Etter mange års opphold har styret vedtatt å gjenoppta en hyggelig tradisjon i klubben: kåring av 

årets hund i forskjellige kategorier. Siste gang vi hadde en slik kåring var i 2009. Den gang hadde vi 

bare to grener, agility og lydighet, men til gjengjeld ganske mange ekvipasjer i hver gren. Da kåret vi 
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årets hund i hver klasse + noen ekstrapriser. I dag har OODK fire grener: agility, bruks, lydighet og 

rallylydighet. Det ville bli for mange kåringer hvis vi skulle dele ut «årets hund»-titler i alle klasser i 

alle grener. Styret har derfor vedtatt å kåre én årets hund i hver gren. Når det gjelder regelverk har vi 

undersøkt hva som gjelder i andre hundeklubber. Det regelverket styret har landet på er en tilpasset 

versjon av regelverket til Norsk Pinscherklubb.  

Utleie/utlån av treningsområdet på Brekke 
OODK har lånt ut treningsområdet til NKKU (junior – NM i lydighet og agility), til sommeravslutning 

for Kjelsås skole, samt juleavslutning for 3. trinn ved Kjelsås skole.  En gruppe medlemmer, med Iris 

Idland som initiativtager, fikk i sommer låne Brekke med utstyr til konkurransekurs i privat regi.  

Videre ble treningsområdet med agilityutstyr leid ut til to ulike samlinger, i regi av det norske 

agilitylandslaget. 

  

NKK 

Høringer og annen informasjon fra NKK legges ut på klubbens nettsider. Vi har i 2013 avgitt uttalelser 

o.l. om disse sakene: 

 Høringsuttalelse vedrørende ”fellesbestemmelser for prøvereglement”, vesentlig formulert 

av Kirsten Bjørnelykke. Flere punkter i høringsutkastet var trolig tilpasset jaktprøver o.l., 

men ville være helt uegnet og en alvorlig hemsko på agility- og lydighetsstevner. 

 Høringsuttalelse vedrørende søknad om medlemskap i NKK for klubb ”Agility 1814”   

 På initiativ fra Venke Henning ble det sendt et brev fra styret til NKK vedrørende endrede 

opprykksregler fra klasse 2 til klasse 3 i agility (sak 12/13). Vi ba om at kravet om tredjeplass 

eller bedre for å få napp til opprykk fjernes.   

 Styret foreslo Anna Berntzen som medlem i NKKs hovedstyre.  

 Styret foreslo den sittende kompetansegruppen i agility til gjenvalg for ett år til.   

To medlemmer deltok på NKKs dialogmøte om «særkomité for hundesporten» (ref. 02.10). 

Stevner 2014 
Styret vedtok i 2012 å avskaffe stevnekomitéen på grunn av flere år på rad med 

rekrutteringsproblemer. Styreleder påtok seg ansvaret for klubbens stevner i 2013.  

Norgesmesterskapet i lydighet 1.-2. juni 

Også i år fikk OODK i oppdrag å ta seg av det tekniske arrangementet av NM i lydighet under NKKs 

utstilling i Drammen. Oppdraget gir OODK kr 25 000 i honorar. På oppfordring fra styret dannet 

Kirsten, Hege S og Anna en prosjektgruppe som sto for gjennomføringen.  

Det ble rekruttert et større mannskap enn det var behov for fordi styret og prosjektgruppa 

rekrutterte parallelt uten å informere hverandre. Det endelige mannskapet besto av Janna, Siv, 

Gunn, Toril, Carol, Iris og Venke, i tillegg til prosjektgruppa. Seks overnattet i hytter og to i hver sin 

bobil. OODK dekket mannskapets overnattings- og transportutgifter. 

NKK flyttet arrangementet til et annet område enn det som var planlagt, uten varsel. Det nye 

området hadde store vanndammer etter massivt regn, og det var ikke nok strøm til PC/skriver. Et 

aggregat fra OODK ble derfor satt inn. 
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Lydighetsstevnet 25. mai 

Hege K var stevneleder for lydighetsstevnet, med Janna, Toril, Iren, Unni, Linda, Bjørn, Sidsel, Carol, 

Venke, Ida K, Tone Cecilie og Hanne Marit som mannskap. I tillegg kom Hege S og steppet inn som 

ringsekretær i klasse III. Dommere var Finn Terje Skyrud (klasse II og elite) og Erik Brenden (klasse I og 

III). Klassene ble fordelt på dommerne på forhånd, og den dommeren som viste seg å få færrest 

påmeldte ønsket ikke å bytte om på klassene da deltakerantallene ble kjent. Arrangementet gikk fint 

for seg, og vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra både deltakere og mannskap. 

Resultater 

LP1 (15 påmeldte)   

1. Åse /Ridder (181,5 p) 
2. Lene Karlstad/Niqila’s Chamonix (174,5 p) 
3. Susana/Lita (170 p) 

 

LP2 (7 påmeldte)  

1. Liz Rognstad/GetWeiler’s Game On (163,5 p) 
2. Unni/Frida (162 p) 
3. Silje Hjellnes/Watercoat Marta De-Natal (148 p) 

 

LP3 (12 påmeldte) 

1. Hanne/Miehkki (260 p) 
2. Trine Røykaas/Luke (257 p) 
3. Anne Kristin Mellgren/Multestua Dansende 

Arrak (246,5 p) 

 

Elite (7 påmeldte) 

1. Maren Teien/Amira (287 p) 
2. Astrid Willersrud/River Fox Gáski Af Gine (275 p) 

3. Emilie Prytz/Niceie (266 p) 

Klubbmesterskapet (agility og lydighet) 11. juni 

Prosjektgruppa for klubbmesterskapet besto av Venke, Siv, Iren, Ida, Sidsel, Hanne Marit og Hege K. I 

tillegg hjalp alle deltakerne til litt under selve gjennomføringen. NKK v/Lars Blomberg satt opp 

stevnet for oss i DogWeb Arra, slik at vi kunne gjennomføre det datatekniske som på et offisielt 

stevne. Deltakerne måtte vi legge inn manuelt. Vi tok kun i mot påmeldinger på e-post. Da 

påmeldingene skulle legges inn i Arra oppdaget vi at vi måtte ha registreringsnummer på alle 

hundene. Det gikk en mail ut til alle de påmeldte, og de fleste svarte raskt. I tillegg klarte vi å snuse 

opp en del nummer i DogWeb. All deltakelse var gratis, og mat og drikke var også gratis. 

Dommere var Arild Berntsen (lydighet) og Gondola Guttormsen (agility). Vi hadde bronsemerkeprøve 

i både agility og lydighet. I agility  og hopp hadde vi to klasser for hver størrelse; nybegynnere og 

videregående. Man måtte delta i både agility og hopp for å være med i klubbmesterskapet. Vinner 

var den med lavest sammenlagt poengsum i de to løpene. I lydighet hadde vi alle klasser. Vinner var 

den med høyest poengsum etter at poengsummene i klasse III og elite var delt på 1,6. 

Klubbmesterskapet var svært vellykket, med rekorddeltakelse: 88 startende ekvipasjer. Dette, samt 

en forsinket start, gjorde at det ble en sen kveld. 

 

Klubbmester i agility 2013:  Mina/Ifa 

Klubbmester i lydighet 2013: Carol/Fix 

Agilitystevnet 7. september 

Stevneleder var Hege K, som fikk uvurderlig hjelp av arbeidsgruppa bestående av Sidsel, Svein, 

Kristen, Venke, Kirsten, Beate, Vilde, Hanne Marit og Geirid. I tillegg kom resten av mannskapet: Ida 

K, Iren, Nina K, Caroline K, Ida H, Tone Cecilie, Guro, Toril, Anne Kari, Åse G, Kari T, Anna-Liisa, Carol, 

Janna, Nina J, Gunnar, Mina, Kari S,  Ragnhild, Marius og Vibeke. De første var på plass kl 07.00 og de 

siste dro fra Brekke kl 19.00. 
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Vi samarbeidet med Drøbak hundeklubb om dommerne Peter Holmberg og Allan Hansen, som 

dømte i Drøbak dagen etter stevnet vårt. Kostnader i forbindelse med reise og overnatting for disse 

to dommerne ble delt mellom klubbene. I tillegg hadde vi Per Berg Kirkvold som dommer. 

Dette var første gang vi fikk prøvet ut NKKs nye opplegg for agility i DogWeb Arra. Det fungerte 

utmerket, bortsett fra at påmeldinger til åpen hopp bare kunne tas i mot manuelt, og at vi gjorde 

endringer etter at vi hadde sendt ut startnummerne. Dette førte til betydelig ekstraarbeid.  

I forbindelse med banebygging før start i den ene ringen oppdaget dommeren at ringen er 10 meter 

for kort på langsidene. Dette ble løst ved at han endret på banen, og avviksmelding ble sendt til NKKs 

kompetansegruppe for agility. 

Stevnet hadde til sammen 463 påmeldte ekvipasjer til individuelle offisielle klasser. I tillegg kom 

lagkonkurranser og åpen hopp. Resultater kan fås ved henvendelse til styret. 

Det hele ble gjennomført på en fin måte, og stevneledelsen fikk mange positive tilbakemeldinger 

både fra deltakere og mannskap.  

Nordisk mesterskap i lydighet 16.-17. november 

I tillegg til NM fikk OODK i oppdrag av NKK å ta seg av det tekniske arrangementet av NoM i lydighet 

under Dogs4All på Lillestrøm. Oppdraget ga OODK kr 25 000 i honorar.  På oppfordring fra styret 

dannet Kirsten, Hege S, Iris og Anna en prosjektgruppe som sto for gjennomføringen, med god hjelp 

av Siv, Janna, Ida K, Toril, Carol, Tuva og Åse G. 

 

Styret ønsker å rette en stor takk til alle medlemmer som bidro til gjennomføringen av fem flotte 

arrangementer! 

 

 

På vegne av styret 

Iren Larsen (sekretær) 
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b. Treningskomitéens beretning  

i. Agility  

Agilitytreningen  
Fra januar til medio april var agilitytreningen i ridehallen på Søndre Ås Gård,på torsdager fra kl.20.00 

– 21.30. Vi flyttet til Brekke så fort snøen var borte, men snøen lå langt ute i april måned. På Brekke 

fortsatte treningen hver torsdag med instruksjon og mandagene med egentrening eller kurs. Fra 

26.september var agilitytreningen vekselsvis på Brekke eller i Sinsenhallen. Fra og med 25.oktober 

var agilitytreningen på fredager i Sinsenhallen, enten fra kl.  18.00 -2000 eller fra kl.20.00 til 22.00. På 

fredager fra 20.00 til 22.00 var det ikke instruksjon, men instruktør var tilstede. 

Takk til: 

Venke Henning, Tor Henning, Nina Kristiansen, Vilde Berthelsen, Beate Kittelsen, Mina Mathiesen og 

Kirsten Bjørnelykke som har stilt opp som instruktører for OODK. 

Nybegynnerkurs  
OODK hadde sitt introduksjonskurs til agility eller «Nybegynnerkurs i agility» første helgen i mai. Det 

var 13 ivrige deltakere med på kurset. 

Takk til: 

Kursansvarlig: Kirsten Bjørnelykke. 

Tor Henning, Beate Kittelsen, Venke Henning og Kari Torgersen, som stilte opp som uteinstruktører 

denne helgen. 

Instruktørtreningen   
Annen hver tirsdag har Christina Kosinki kommet og pisket alle oss instruktører. Hun har satt opp 

forskjellige baner med utfordrende kombinasjoner og utfordret hver enkelt av oss til å flytte grenser. 

Kursets varighet 7.mai – 24 september i alt 8    ganger. 

Føringskurs våren 2013  
OODK avholdte ett føringskurs rettet mot klasse 1 utøvere og til de som har mål å stille på 

konkurranse til høsten. Kurset gikk på mandager fra kl.18.00 til kl.21.00 i alt 8 ganger. Det var 10 

ivrige hunder med sine førere hadde meldt seg på til kurset og kursansvarlig var Geir Ottesen. 

Føringskurs høsten 2013  
OODK fortsatte suksessen med ett føringskurs til. Også denne gang var det alle de nye klasse 1 

deltakerne i klubben som var i fokus. 8 deltakere møtte opp på mandagene fra 26.august til 

14.oktober, i alt 8 kurskvelder. Kurset ble avsluttet med at alle gjennomførte en hel bane, tre runder 

og beste tiden telte. Kursansvarlig var Geir Ottesen. 

 

Resultater: 

Ida/Ella 32,78 – Nina/Ice – 38,81 – Ragnhild /Basta 43,69 – Svein/Bosco – 32.50 – Vibeke/Nell 31.97 – 

Anne Kari/Billie – 34.75 – Anna Liisa /Raiku 39.47 

Instruktørseminar 21.- 22. september 
OODK arrangerte et seminar for sine agilityinstruktører med Peter Holmberg som foreleser. 

Seminaret var et samarbeid mellom OODK og Stovner Hundeklubb. Teoridelen av seminaret var på 

Høyskolen, praksisdelen på Brekke. 
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Han tok for seg nye bl.a. føringsteknikker, belønningsformer og hvor linjen er i banen. Det ble belyst 

på S-sving kontra U-sving, rene linjer for hunden, sending /mottak og fart til /fra hinder. På agendaen 

var det også litt om aktivitet for foresatte og hvordan best mulig takle kursdeltakere som gir 

instruktøren utfordringer av forskjellig art. Praksis fulgte, med føringsteknikk med ny hund, 

grunnhandling. Etterpå var det trening for instruktørene med egne hunder på linjestyrt handling i 

enkle kombinasjoner og i litt større kombinasjon. Søndagen fortsatte med teori om forskjellige 

belønningsformer og felt –trening. På praksisen var det hinderteknikk med ny hund, hvor stige ut i fra 

uavhengighet ble gjennomgått og innlæring av slalåm med en blanding av V-slalåm og allé slalåm. 

Dette fungerte helt upåklagelig på den nye hunden som aldri hadde vært trent på agility. 

Instruktørene trente med egne hunder på nye føringsteknikker, løpende felt, og fart som hjelp i sin 

handling. 

Vi takker Peter Holmberg for en hyggelig og lærerik helg, Tor og Venke Henning for at de tok imot oss 

alle til en pizza-kveld, Kirsten og Christina Kosinski for at de tok seg av vår gjest både med 

overnatting, kost og godt selskap. 

Påskehareløp 
Tradisjonen tro var det påskehareløp på Søndre Ås siste torsdagen før påske,  

21. mars. Det var servering av kaffe og klementiner, godtepose til alle hunder, og en liten premie til 

førerne. Vi takker Petter Nordlien som stilte opp på vårt tradisjonelle påskehareløp. 

 

Ifa / Mina   51,49 

Nikko /Beate   60,16 

Moro / Kirsten  60,43 

Happy / Vilde  62,94 

Pop / Nina  63,82 

Mida / Venke   67,57 

Pekko / Beate   73,21 

Bosco / Svein   74,32 

Pytte / Mina  75,09 

Fudge/ Henna   82,25 

Enya/ Venke  82,65 

Alf / Hege   83,53 

Loke / Geirid   86,66 

Nox / Nina   92,16 

Sweet/Therese   92, 44 

Ajax/ Ida   115, 53 

Goggen /Hege  121, 60 

Raiku / Anna Lisa 122, 93 

Anastasia / Caroline   130, 34 

Nappi / Henna   152, 53 

Mio /Therese   154, 31 

Benjamin /Caroline  163, 63 

Nisseløp 
Tradisjonen tro gikk OODK sitt Nisseløp av stabelen siste treningskveld før jul, nærmere bestemt 

20.desember. Det var servering av pepperkaker, gløgg og mandariner. Utfordringen i år var at fører 

skulle gå sikk-sakk sammen med hunden mellom 8 koner fram og tilbake. Det var 23 ivrige «nisse» 

hunder som møtte opp og nisset seg gjennom banen, noen tok noen flere hindre, andre nisset noen 

hindre de ikke skulle ha nisset, så var det de som syntes at hoppepinner er noe tull, og det var også 

de som prøvde noen «nissecuts». Men «nissedommer» Petter Nordlien geleidet alle trygt gjennom 

banen. Godtepose til alle som det hør og bør seg, en liten ekstra belønning til årets nisse, som var Ifa 

med fører Mina, andreplassen til Pop og Nina, på tredje kom Carmen og Marie. 

Vi takker alle som kom og lagde dette til årets flotteste nisseløp! 

 

Treningskomiteen  

Kirsten Bjørnelykke for agility   
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ii. Bruks  

Under vintermånedene møttes vi en gang i uken for å gå på ski og noen ganger møttes vi i Nydalen 

og trente miljøtrening og lydighet med forstyrrelser. 

 

Kommunikasjonen mellom medlemmene foregikk på e-post, noe som fort ble rotete i takt med at 

gruppen vokste. I april fant vi en løsning på problemet og lagde gruppen ”Brukstrening OODK – Oslo 

og Omegn Dressurklubb” på Facebook. Pr. dags dato er det 67 personer med i gruppen. 

 

I april hadde snøen smeltet så pass mye at vi kunne begynne å trene spor noen steder.  

 

Det var planlagt runderingskurs 22 april men på grunn av all snø så flyttet vi kurset. Så den 4-5 mai 

holdt Finn Hugo Øien runderingskurs for seks OODK medlemmer. Vi fikk tilbakemeldinger om et 

meget lærerikt kurs fra fornøyde deltakere. 

 

Nå som det var blitt helt bart trente vi spor og eller rundering i Maridalen en gang pr. uke. 

 

I midten av mai søkte OODK om medlemskap i NBF, Norges Brukshundsports Forbund. 29 juni fikk vi 

bekreftelse på at OODK sin søknad om medlemskap i NBF var innvilget. 

 

Etter en spørreundersøkelse på Facebook så avtalte vi at mandager blir fast brukstreningsdag fra og 

med Juni. 

 

Vårt medlem Guro med sin Dachs Birka kom seg til finalen i NM i blodspor og endte på 5. plass og ble 

årets dachshund i juni. Det ble også trent en del spor i løpet av sommeren blant de som ikke enda 

hadde reist på ferie. I løpet av sommeren kjøpte klubben inn en startpistol som ble brukt på noen 

brukslydighetstreninger. 

 

17.-18. aug var vi så heldige å ha Turid Stavn på besøk for å holde brukslydighetskurs på Brekke. 

Deltakerne meldte fra om et meget bra kurs med en flink og erfaren instruktør. Mange ønsket seg 

runderingskurs med Turid til våren 2014. Etter kurset var det mange som ville fortsette å trene 

brukslydighet og det ble satt opp ukentlig brukstrening i aktivitetskalenderen. 

 

Helgen 31. aug – 1. sept kom Finn Hugo Øien til Maridalen og holdt runderingskurs for medlemmer i 

OODK. Deltakerne beskriver kurset som lærerikt, motiverende, gøy og meget hyggelig. Kurset skapte 

stor entusiasme rundt runderingstrening og vi kunne se et oppsving i dette på trening. Medlemmene 

har vært flinke og hjulpet hverandre med tålmodighet og inkludert ”ferskinger”. 

 

14.-15. september hadde vi Rolf Hegg på besøk for å lære mer om spor. Gruppen fikk trene mye på 

detaljer som vinkler og nøyaktighet i sporet, samt innlæring av gjenstander i sporet. 

 

Lørdag 12. oktober møttes en liten gjeng inni Maridalen for å lære feltsøk. Instruktør var fantastiske 

Finn Hugo Øien. I løpet av dagen fikk de prøvd forskjellige løsninger for innlæring og trening av 

feltsøk. Finn Hugo hadde mange gode tips og råd og brukte sin egen Border collie, Hyper for å 
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demonstrere øvelsene. Ekvipasjene fikk kjørt seg skikkelig i feltet og alle gikk hjem med en god 

følelse og et flott kursbevis i slutten av dagen. 

 

Ved denne tiden på året begynner det å bli mørkt fort og vi avtaler brukstrening fra gang til gang og 

prøver å møtes i helgene. Etter hvert så blir vi enige om å trene brukslydighet eller miljøtrening på 

mandager på Voldsløkka, hvor det er lys om kvelden. Noen medlemmer har brukt tilbudet om å trene 

i Sinsenhallen. 

 

Under treningskveldene på Voldsløkka kom vi frem til at det kunne være kjekt med en person som 

tok litt ansvar under treningen og holdt fellesøvelsene og et par andre øvelser under kvelden. Så vi 

spurte en liten gjeng om dette kunne være aktuelt og har nå en ordning på det vi kaller 

treningsledere. Dette ble godt tatt imot av alle deltakere. 

 

18. desember møttes vi for siste gang 2013, for å så gå på velfortjent juleferie. Noen klarte 

selvfølgelig ikke å holde seg unna så de møttes for noen hyggelige spaserturer i romjulen. Samtidig 

ser vi at mange allerede nå begynner å planlegge for brukshundåret 2014 med prøver, kurs og 

diverse aktiviteter. 

 

Under hele 2013 har nye fjes dukket opp i gruppen, noen har blitt værende og andre har gått videre. 

Men det er ingen tvil om at dette er en hyggelig gjeng med mye entusiasme og treningsmotivasjon! 

 

Vi gleder oss til å fortsette å trene i 2014 

 

Ida Kulo  

for Sidsel Strøm 
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iii. lydighet 

Treningsansvarlig tiltrådte vervet i april og årsberetningen gjelder perioden april til desember. 

Fellestrening med instruktør mai til oktober: Tirsdager fra kl. 19. Oppmøtet har variert mellom 6 og 

16 deltagere. Siden nivået på deltagerne på fellestreningene er ulikt, er det lagt opp til at den enkelte 

ekvipasje ber instruktøren om hjelp til spesifikke momenter eller øvelser som de ønsker å jobbe med 

og som de trenger hjelp til. 

Treningsansvarlig benytter anledningen til å takke alle instruktørene for innsatsen i 2013. 

 

Egentrening LP har vært på mandager og torsdager. 

 

LP deler i vinter hallplass med rally og bruks. Tilbakemeldingene fra utøvere i høyere LP klasser er 

ikke udelt positive da flere av øvelsene i LP III og Elite krever en mer plass enn det som er tilgjengelig i 

hallen når det er såpass mange grener som deler plassen (avstandskommandering, apportering med 

dirigering, fremadsending med dirigering/rute). 

 

Kurs:  

Konkurransekurs for LP I og II på onsdager fra april til august med 6 ekvipasjer. Kurset ble 

gjennomført med instruktør Iris Idland hver 3. uke. I ukene imellom trener kursdeltagerne sammen 

og hjelper hverandre. Det er 3. gang dette kurset arrangeres og kurset fyller seg raskt opp.  

Det ble avholdt kurs for LP instruktørene med Maren Teien 3 mandager i juni/juli.  Instruktørene 

betalte en egenandel. Dette var et meget godt kurs og det var i tillegg flere år siden LP instruktørene 

hadde fått faglig input. I tillegg til trening av egen hund, var det meget nyttig å se hvordan Maren 

jobbet med den enkelte ekvipasje og de utfordringer den enkelte hadde. Dette kan man ta med seg 

når man har fellestreninger. 

Siden erfaringen med Maren Teien var meget gode på instruktørkurset og Maren hadde ledig 

kapasitet i juli, ønsket treningsansvarlig å tilby helgekurs med henne for alle medlemmer.  Styret 

vedtok imidlertid våren 2013 at honorar for LP kurs skulle holdes innenfor en ramme på kr 4000 – 

6000, og da ble det dessverre umulig å gi dette tilbudet. Det var heller ikke mulig å finne andre 

instruktører med ønsket kvalitet  innenfor den økonomiske rammen styret vedtok. 

Etter sommeren ble det rekruttert en del nye medlemmer til klubbende som trener og konkurrerer 

LP. Dette er meget gledelig. Det er viktig at tilbudet for nye og gamle medlemmer som konkurrerer 

og ønsker å konkurrere i LP, er godt og variert.  Heldigvis endret styret sitt vedtak om 

instruktørhonorar. Dette gjør det mulig å benytte dyktige instruktører til kurs i 2014 og årene 

fremover. 

 

Oslo 03.01.14. 

 

Iris B. Idland 

Treningsansvarlig LP 
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iv. Rallylydighet 

Rallylydighet ble introdusert som ny gren i OODK med et nybegynnerkurs 27.-28. april. Instruktør var 

Irene Heggen, og seks ekvipasjer deltok: Mette/Kookoo, Åse/Ridder, Mina/Ifa, Ida/Ajax, 

Christina/Fant og Hege/Alf.  

 

I mai kom vi i gang med egentrening på Brekke onsdager kl 18-20. Klubben skaffet laminerte skilt og 

skiltholdere i tre. Da innendørstreningen begynte i Sinsenhallen i september flyttet egentreningen dit 

sammen med lydighet og brukslydighet.  

 

Med innføringen av rallylydighet som gren har klubben fått flere nye medlemmer. En Facebook-

gruppe for rallylydighet i OODK ble opprettet. Den har nå 40 medlemmer. Mange av rallyekvipasjene 

våre har rukket å konkurrere med gode resultater allerede – minst tre ekvipasjer går i eliteklassen! 

 

Hege Kornør (treningsansvarlig 2013) 
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c. Kasserers beretning 
Året 2013 ga et regnskapsmessig overskudd på 21 000 kroner. 

Med økt oppslutning og lavere kostnader enn på Søndre Ås, går innetreningen nå omtrent i balanse.  

Som omtalt i styrets beretning, hadde vi i 2013 uvanlig store varige anskaffelser under «Anskaffelse 

div. utstyr». Gjennom NKK får vi refundert deler av mva i kjøpsprisen, så disse anskaffelsene (og noen 

andre) koster anslagsvis 10 prosent mindre enn beløpet i regnskapet.  

Agilitystevnet fikk høyere påmeldingsavgifter enn i 2012, da vi ikke hadde «samkjøring» med 

Drøbakstevnet. Men påmeldingen i 2013 ble likevel lavere enn in 2011. 

I den økonomiske analysen som styret har gjennomført (på siden av regnskapet) er det for den 

enkelte aktivitet tatt hensyn til OODK-poeng som er opptjent gjennom dugnad på aktiviteten. 

Nedenfor er disse forholdene inkludert:  

Når vi også tar hensyn til at de som hjalp til med agilitystevnet opptjente 3.700 OODK-poeng, ga 

agilitystevnet et overskudd på 12 tusen kroner.  

Tilsvarende ga lydigehtsstevnet et overskudd på 1 tusen kroner. 

Vår innsats som teknisk arrangør av lydighets-NM ga et overskudd på 15 tusen kroner.   

 

Mvh 

Hanne Marit Heimstad 

Kasserer 
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d. Revisors beretning 

 

 
 



 Årsmøte 2014 
 
  
 

18 
 

Revisors kommentarer 
Date: Mon, 27 Jan 2014 20:14:33 +0100 

From: k.m.h.johansen@fys.uio.no 

To: hannemarith@hotmail.com 

CC: christina.holst.sepulveda@gmail.com; post@oodk.org 

Subject: Re: Årsrapport 

  

Hei Hanne Marit og Hege, 

 

Først vil jeg benytte sjansen til å gratulere med det som ser ut til å være en klubb i medvind. 

Fra regnskapet kan man lese at det er mye bra aktivitet på gang. Forsett med det! 

  

Vedlagt finner dere revisjonsberetningen for regnskapet til årsmøtet. Vi har ingenting å 

utsette på regnskapet. Vi har et par kommentarer/forslag: 

  

Småfeilene som hadde oppstått i word-dokumentet regner vi med at retter seg ut:) 

  

Som nevnt er vi som revisorer litt opptatt av den etterhvert ganske store egenkapitalen. Jeg 

vet jo at det engang var planer om å spare opp til å investere i en egen hall, men har også 

forstått at det ikke lenger er aktuelt. Både for 2012 og 2013 ser det ut til at egenkapitalen 

vokser med nesten 10% av omsetningen, på tross av en relativt stor investering i nytt utstyr i 

2013 og at det ikke er noen klar målsetning for investering(?). Det jeg (vi) som revisorer føler 

det er viktig å påpeke er jo at risikoen for mislighold øker når antall kroner på konto øker. 

Ikke at det finnes noen som helst grunn til å mistenke at noen i klubben vil gjøre noe kriminelt 

(tvert imot), men man vet jo fra andre sammenhenger at slike ting kan skje. Det bør jo heller 

ikke være noen målsetning i seg selv for klubben å bygge opp kapital med mindre man 

spesifikt sparer til en investering. Vil derfor oppfordre til en diskusjon i styret om å lage en 

plan for egenkapitalen og/eller evt. budsjettere litt mer offensivt i de kommende år. Det er jo 

tross alt et luksusproblem :) 

  

Det kan også være et forslag fra oss revisorer at man tar en gjennomgang av kontoplanen. 

Vintertrening kan tjene som et eksempel hvor det kan være fornuftig å skille ut inntekt og 

utgift knyttet til den aktiviteten. Det vil kunne gi større oversikt over økonomien i de enkelte 

aktivitentene. Som sagt er dette kun et forslag som dere kan ta opp til vurdering. 

  

Lykke til videre! 

  

Mvh 

Klaus Magnus 

på vegne av meg selv og Christina 

  

mailto:k.m.h.johansen@fys.uio.no
mailto:hannemarith@hotmail.com
mailto:christina.holst.sepulveda@gmail.com
mailto:post@oodk.org
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3. Regnskap 
 

INN drift 2012 2013 BUDSJETT 2014 

Medlemskontingent 58 895,00 59 170,00 62 000 

Dugnadsinntekter 25 000,00 25 000,00 (1) 50 000 

Kiosksalg   6 897,00   5 730,00 7 000 

Dressurkursinntekter  21 710,00 24 000 

Treningsavgift 23 040,00 30 650,00 22.000 

Agilitykursinntekter 29 100,00 39 650,00 39 000 

Offentlig tilskudd   6 486,30 20 593,75(2) 12 000 

Ag- stevnet påmelding 41 122,85 45 116,00 47 000 

LP stevnet påmelding   2 700,00  9 667,00 10 000 

Diverse inntekter 10 744,00  8 642,00(3) (rallyst 20’)  28 000 

Sum INN drift  266 071,75 301 000 

UT drift 2012 2013 BUDSJETT 2014 

Stevneutgifter Lag 19 804,00    6733,00 15 000 

Innetrening 37 250,00 32 900,00(4) 32 000 

Vedlikehold        985,50 3 000 

Div. gaver til medlemmer   6 613,50   8 805,00   7 000 

Rekvisita/kontorutstyr 23 243,50   1 433,00 3 000 

Innkjøp av klubbklær 14 169,00   3 000,00 0 

Innkjøp av premier   8 733,00   4 581,00   6 000 

Innkjøp kiosk   4 328,00   6 620,83 7 000 

Anskaffelse div. utstyr 21 380,00  56 729,69(5) 40 000 

Dressurkurs utgifter   2 400,00   6 925,00  11 000 

Agilitykurs utgifter 10 713,82 13 515,62 14 000 

Kursutgifter ekstern instr.  30 038,00 38 480,00 30 000 

Leie Lokaler   1 200,00    4 200,00 0 

Annen Kostnad   4 333,26 16 892,65 (rallyst. 4’)  18 000 

Leie Wc   7 181,00 11 318,00 6 000 

Leie Brekke   7 915,00  8 000,00 8 000 

Kopiering   1 097,27     922,50 1 000 

Porto   3 396,00     1 993,00 3 000 

Annen Kontorkostnad      135,00  1 471,90 2 000 

Drivstoff og transportmidler      824,74 10 303,71(6) 7 000 

Bilgodtgjørelse dommere   3 769,99  7 393,10 6 000 

Honorar dommere  11 319,00  6 344,48 8 000 

Gaver dommere    1 103,00  1 731,90 2 000 

Annonser    3 160,00  3 480,00 3 000 

Forsikringspremie     3 265,00  2 917,00 3 000 

Gaver instruktører       147,00     149,00 1 000 

Sum UT drift  257 826,75 236 000 

Finansinntekt og kostnad    

Renteinntekt bank 13 025,00 13 017,00 15 000 

Bankomkostninger        94,00      263,00 0 

Sum Finansposter   12 931   12 754 15 000 
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 2012 2013 BUDSJETT 2014 

Sum salgs- og driftsinntekter 263 144,15 266 071,75 301 000 

Sum totale driftskostnader 247 953,12 257 826,75 236 000 

Netto finansposter   12 931   12 754 15 000 

Årsresultat      20 856,00 80 000 

    

Balanse    

Kasse kontanter  10 080,50  15 131,50  

Sparebank 1 118 018,76 120 936,76  

Stevne konto          13,00          13,00  

Kapitalkonto 461 733,00 474 647,00  

Sum eiendeler 589 855,26 610 741,26  

    

Årsresultat  28 120,07   20 856,00  

Sum egenkapital 589 885,25 610 741,26  

 

 

 

1. Betaling for NoM kom inn i januar 2014, og er derfor ikke med i års-regnskapet 2013 

2. Norsk tipping 3393,25 Studieforbundet Natur og miljø 17200,- 

3. Momskompensasjon 2012 7265,- 

4. Ridehus vår: 2013 21000,- Sinsen hallen høst 2013: 11900,-  

5. Agilityutstyr 38099,99 

6. Flybilletter dommere 4518,-  
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4. Godkjenning av budsjett for 2014 
Budsjettet finnes i høyre kolonne i arket for regnskap. 

De siste årene har det i kolonnen Budsjett vært ført opp tilnærmet siste års regnskap. (Budsjettet for 

2013 var lik regnskapstallene for 2012.) Budsjett kan brukes som et aktivt uttrykk for mål en 

organisasjons styre setter seg for det kommende året. Da må budsjettarbeidet inngå som del av en 

virksomhetsplan for året. Budsjettet vi legger fram har langt lavere ambisjonsnivå: Vi har anslått hva 

vi anser som sannsynlig resultat for de enkelte regnskapskontiene som følge av virksomheten i 2014. 

Våre budsjettall bestemmes i det vesentlige av (tradisjonelle) aktiviteter som ofte alt er vedtatt, av 

retningslinjene for kursvirksomheten og av nye aktiviteter, som rallylydighetsstevnet.  

Budsjettet gir en oversikt, og vil vise hvilket økonomisk handlingsrom klubben har. Vi har tatt 

utgangspunkt i regnskapet for 2013, og endret etter beste skjønn. Her omtales noen poster: 

Av Dugnadsinntekter gjelder 25.000 kr godtgjørelse fra NKK for vårt arrangement i 2013 av Nordisk 

mesterskap i lydighet, men ikke utbetalt i 2013.  

Agility- og lydighetsstevnene våre er budsjettert med omtrent samme nettoresultat som i 2013.  

For det nye stevnet i rallylydighet våren 2014 har vi satt inn 20.000 kr inntekt og 4.000 kr kostnad. 

Siden det ikke er linjer i regnskapsskjemaet til dette, er dette bakt inn i Diverse inntekter og i Annen 

kostnad. 

Kursvirksomhet er budsjettert med en del økning i volum, men med samme økonomiske 

nettoresultat som i 2013.  

For Stevneutgifter Lag (agility) har vi mer enn doblet utgiften, fordi det ser ut til at vi kommer til å 

stille store og små lag igjen, ikke bare mellomlag.  

Utgift til innetrening antas nesten å bli dekket av treningsavgifter, men 8.000 kr av avgiftene antas 

betalt ved innløsning av OODK-poeng. 

Anskaffelse diverse utstyr er ført opp med et fortsatt høyt beløp, 40.000 kr. Vi vil trolig anskaffe to 

stevnetelt, to tunneler og mur til agility, aggregat, og noe til. Det ekstra toalettet vi fikk i 2013 har vi 

ikke ennå fått faktura på. 

Budsjettet viser et overskudd i 2014 på 80.000 kroner (etter varige anskaffelser for 40.000 kroner), 

som er anslaget på midler til disposisjon ut over budsjetterte inntekter og utgifter.  

En stor del av det økte resultatet sammenlignet med 2013 skyldes NoM-betaling, redusert 

Anskaffelse diverse utstyr samt antatt overskudd på rallylydighetsstevne. 

Investering i lys på Brekke er ikke med i budsjettet. Så langt vi kan gjette i dag, er det her eventuelt 

tale om inntil 50.000 kroner  

Styret ber årsmøtet godkjenne 2014-budsjettet.  
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5. Kontingent 
Styrets har tatt opp spørsmål om kontingent. Etter å ha sjekket medlemskontingenten til 

hundeklubber i regionen det er naturlig å sammenligne oss med, besluttet styret ikke å foreslå 

endring av kontingenten.  

 

Forslag:  Medlemskontingent endres ikke.  
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6. Pålegg fra NKK om lovendringer 
NKK har pålagt klubben å gjøre noen endringer i klubbens lover, som ble vedtatt av årsmøtet 14. 

mars 2012. Brev om dette fikk vi først i desember 2013 (se neste side). Disse endringene må vedtas 

av årsmøtet før NKKs endelige godkjenning. Det eneste endringskravet som ikke bare er redaksjonelt, 

er at det særskilt må velges en nestleder. På denne måten velger vi å øke antall medlemmer i styret 

fra seks til sju. 

 

Vedlegg: 

 Klubbens lover med endringer i henhold til NKKs pålegg 

 

Forslag:  Klubbens lover endres i henhold til pålegget fra NKK 
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Brev fra NKK om lovendringer  
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7. Lys på Brekke 
Som omtalt i styrets beretning, har styret tatt opp igjen idéen om å få lys på Brekke. Saken er på et 

forberedende stadium.  

 

I oktober sendte vi en henvendelse til Bymiljøetaten om lys kunne bli tillatt. Vi har vært i kontakt med 

etaten senere, men ennå ikke fått noen respons. 

 

I påvente av Bymiljøetaten går vi nå likevel inn på investeringsbehov og driftskostnader, mulig 

konkret utforming, og hva som skal til for å gi så bra belysning at det blir greit å trene. 

 

Vi har så langt ett særdeles foreløpig anslag fra en person i bymiljøetaten på 30 – 50 tusen kroner 

som investering, basert på to lysstolper. Årlig driftskostnad kan bli i størrelsesorden 5 tusen kroner. 

Her er det ikke strømforbruket, men drift og vedlikehold som teller mest.  

 

Vurderingene av nytten av lys kan gjøres på ulike måter.  

Kommunen tenner hittil ikke lyset i turveien før 15. september, mens vi ville hatt nytte av lys fra ca 5 

september. På våren har vi neppe nytte av lyset.  

 

Hvis vi tenker oss at vi kan ha nytte av belysning to måneder fra 15. september, ca 8 uker, og at vi til 

agility og andre disipliner vil trene 4 dager per uke og tre timer per dag, så vil lyset komme til nytte i 8 

x 4 x 3 timer = 96 timer, si inntil 100 timer i alt.  

 

Dersom alle disse timene erstattet like mange halltimer, som kanskje koster 350 kroner, ga det en 

brutto verdi av belysningen på 35 tusen kroner i året. Selv med halvering av dette tallet kan lys kunne 

være ganske fordelaktig for oss, med en slik målestokk. Men om vi i alle fall skal leie hall for 

vinterbruk, er det ikke gitt at vi med lengre utesesong kan få redusere antall halltimer med like mye, 

eller betalingen. 

 

Om vi sier at 1/10 av en investering på 50.000 kr er årlig kostnad for investeringen, og at 

driftskostnad er 5.000 kr, blir årlig kostnad i alt 10.000 kroner. Fordelt på 100 brukstimer som over, 

gir dette resonnementet en kostnad per brukstime på 100 kroner.  

 

Med lys har vi en sikkerhet for treningsmulighet om høsten, mot en per i dag usikker 

halltreningsmulighet på noe lengre sikt.  

 

Dette er hva vi kan forelegge årsmøtet så langt. 

Styret mener lys på Brekke ser ut til å være interessant for klubben  

 

Styret ber årsmøtet godkjenne at styret arbeider videre med lys på Brekke, innenfor en 

investeringsramme på om lag 50 tusen kroner.  
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8. Valg 
Disse styremedlemmene er ikke på valg: 

Leder   Hege Kornør 

Sekretær  Iren Larsen 

Styremedlem Kristen Knudsen 

 

Kristen er foreslått som nestleder for 2 år. Derfor er det foreslått suppleringsvalg av ett styremedlem 

for 1 år (Caroline Sorknes Haadem). 

 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 1. mars 2014 
 

Verv  Navn  Status  Valgt for 

periode  

 

Nestleder  Kristen 

Knudsen  

2 år  2014 - 2016   

Kasserer  Maria Syltbø 

Opstad  

2 år  2014 - 2016   

Styremedlem  Nina 

Johannessen  

2 år  2014 - 2016   

Styremedlem  Tone Cecilie 

Høgestøl 

2 år  2014 - 2016   

Suppleringsvalg 

styremedlem  

Caroline 

Sorknes 

Haadem 

1 år  2014 – 2015   

Revisor 1 Klaus Magnus 1 år 2014 - 2015   

 

Revisor 2 

 

Christina 

Sepulveda 

1 år 2014-2015  

Valg av 

medlemmer til 

valgkomité 

Venke Henning 

Sidsel Strøm 

Tuva Norum  

(gjenvalg) 

Sveing Hveding 

(vara) 

1 år 

1 år 

1 år 

 

1 år 

 

 

1 år 

2014-2015 

2014-2015 

2014-2015 

 

2014-2015 

 

 

2014-2015 

 

 

Valgkomitéen ved Tuva Norum 

 

26.1.14 

Revidert innstilling 28.1.14, T.N.  
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Stemmeseddel 
Kryss av for JA eller BLANK stemme.  

Hvis det krysses for flere stemmer på samme person, eller på for mange personer, vil 

stemmeseddel bli kjent ugyldig. Man kan også velge å ikke avgi stemme (Ikke sette kryss). 

 

 Verv Kandidat     

Nestleder (2 år) Kristen Knudsen Ny  Ja 
 

 Blank 
 

Kasserer (2 år) Maria S. Opstad Ny  Ja 
 

 Blank 
 

Styremedlem (2 år) Tone Cecilie Høgestøl Ny  Ja 
 

 Blank 
 

Styremedlem (2 år) Nina Johannessen Ny  Ja 
 

 Blank 
 

Styremedlem (1 år,  

supplering) 

Caroline S. Haadem Ny  Ja 
 

 Blank 
 

Revisor (1 år) Christina Sepulveda Gjenvalg  Ja 
 

 Blank 
 

Revisor (1 år) Klaus Magnus Johansen Gjenvalg  Ja 
 

 Blank 
 

Leder til valg-

komitèen (1 år) 

Tuva Norum Gjenvalg  Ja 
 

Blank 
 

Medlem til valg-

komitèen (1 år) 

Venke Henning Ny  Ja 
 

Blank 
 

Medlem til valg-

komitèen (1 år) 

Sidsel Strøm Ny  Ja 
 

Blank 
 

Varamedlem til valg-

komitèen (1 år) 

Svein Hveding Ny  Ja 
 

Blank 
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9. Innsendte forslag 
Styret har mottatt et uvanlig stort antall forslag fra medlemmer til årets årsmøte: ni forslag fra fem 

medlemmer. Ettersom flere av de innsendte forslagene er av en slik art at de allerede har vært 

behandlet av eller burde vært sendt til styret, kontaktet vi NKKs saksbehandler for klubber, Dagny 

Wangensteen, for å få råd om hvordan vi skulle forholde oss til dem (se kopi av korrespondansen på 

neste side). Wangensteen var enig i at forslagene var å betrakte som styresaker, og rådet oss til å 

anmode forslagsstillerne om å trekke forslagene fra årsmøtet, og heller sende dem inn til behandling 

i styret. Vi fulgte rådet hennes, og ba Iris B. Idland, Venke Henning og Hege Sundsbarm om å flytte 

sine forslag til et annet forum enn årsmøtet. I tillegg til sakenes art begrunnet vi anmodningen med 

tidsaspektet – årsmøtet ville bli svært tidkrevende med alle de innsendte forslagene. Vi oppfordret 

forslagsstillerne om å sende forslagene sine til det nye styret etter valget, til et medlemsmøte eller til 

et ekstraordinært årsmøte. Ingen av forslagsstillerne ønsket å flytte forslagene sine til et annet 

forum. 

 

Flere av de innsendte forslagene overprøver tidligere styrevedtak. Det vil være en unødvendig 

tungvint driftsform for klubben om årsmøtet skal ha som funksjon å korrigere styrets arbeid i det 

foregående år. Dessuten vitner forslagene om mistillit til styret. Stemmegivningen i disse forslagene 

vil derfor ikke bare handle om de forskjellige sakene, men om årsmøtets tillit til styret. Dersom 

forslagene støttes av årsmøtets flertall vil det være naturlig at styret tolker det som en generell 

mistillitserklæring og vurderer å stille sine verv til disposisjon. 

 

Styret har utarbeidet innstillinger med egne forslag til vedtak for hvert av de innsendte forslagene. 
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Korrespondanse mellom styreleder og NKK om innsendte forslag 

Wangensteen, Dagny Dagny.Wangensteen@nkk.no  
 

21. jan.  

   
 til meg  

 
 

Helt riktig Hege! 
  
Med vennlig hilsen 
Norsk Kennel Klub 
  
Dagny Wangensteen 
Saksbehandler 
Organisasjonsavdelingen 

Tlf. 93278093 email: dagny@nkk.no 

Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, Bryn, Oslo.  
Postadresse: Postboks 163, Bryn, 0611 Oslo 
www.nkk.no   

 

       

Fra: Hege Kornør [mailto:hegekornor@gmail.com]  
Sendt: 21. januar 2014 10:51 

Til: Wangensteen, Dagny 
Emne: Styresaker til årsmøtet 

Hei og takk for hyggelig telefonsamtale nettopp! 

Jeg tror det beste ville være om jeg fikk noe skriftlig fra deg. Jeg har oppsummert det du fortalte meg 

slik jeg forsto det: 

- sakene fra medlemmene er å betrakte som ordinære styresaker 

- forslagsstillerne bør anmodes om å trekke forslagene sine og heller sende dem inn til styret 

- hvis forslagsstillerne ikke ønsker å trekke forslagene fra årsmøtet må sakene settes opp i innkallingen 

- årsmøtet kan vedta å flytte sakene til andre møter (som styremøter, medlemsmøter eller 

ekstraordinært årsmøte) 

Stemmer dette med hva du mente? I så tilfelle er det noe sånn jeg kunne trenge fra deg (evt noe som 

stemmer enda bedre med det du mente). 

Med vennlig hilsen 

Hege Kornør 

Styreleder, OODK  

mailto:dagny@nkk.no
http://www.nkk.no/
mailto:hegekornor@gmail.com
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a. Forslag fra Janna Oulie 
Foreslår følgende medlemmer som æresmedlemmer i Oslo og Omegn Dressurklubb: 

Carol Ann Myhre 

Hege Sundsbarm 

Dette er to medlemmer i Oslo og Omegn Dressurklubb som har lagt ned en formidabel jobb gjennom 

mange år for klubben. De har representert klubben utad på en meget positiv måte. Gjennom å delta 

på konkurranser/stevner har disse fremmet Oslo og Omegn Dressurklubb som en positiv, sosial og 

lærerik klubb. Helt fra de ble medlemmer av OODK har de holdt utallige dressurkurs, valpekurs og 

konkurransekurs i lydighet for OODK. Begge har tatt NKKs utdannelse for instruktører for å kunne 

tilby klubben enda bedre treninger. Ikke bare har de vært og er instruktører i lydighet på OODK sine 

faste treningsdager, men de har også stilt opp som instruktører på de ukentlige agilitytreningene. 

 

OODK har gjennom mange år, helt siden 1989 arrangert NM i lydighet for NKK, hvor Hege og Carol 

alltid har stilt opp for klubben med sin kompetanse og dugnadsånd. 

 

Gjennom årene har OODK også hatt flere oppvisninger i Frognerparken gjennom Oslo Kommunes 

Rusken aksjoner, oppvisninger på Hellerudsletta, Sinsen skole, Kampen park, her finner vi igjen Hege 

og Carol med sine hunder for å vise fram OODK. 

 

Hege og Carol husker nok også veldig godt, all vaffelstekingen vår og høst gjennom flere år, som 

klubbens medlemmer stilte opp på. Stedet var Ekebergsletta og Norsk Motor og Veteranbilklubb. 

 

Litt om hver enkelt 

Hege Sunsdbarm 

Hege ble medlem i OODK i 1987. 

Sekretær: 1993-2002 

Valgkomite: 1989 -1992 

Lydighetskomite: 2000-2003 

Stevnekomite: 2003-2008 

Møte og arrangementskomiteen: 1990- 2001 

Treningskomite /Lydighetskomite: 2000-2012 

Brukshund komite: 1993 

I løpet av sine verv i OODK så har Hege vært en utrolig organisator til å legge til rette årlige 

klubbturer for alle medlemmer, til f.eks Bergen, Trondheim, Molde, 17.mai turer i skogen var også et 

tilbud til medlemmene da Hege var sekretær. 

Med egne hunder har hun i konkurranser profilert OODK, og kan nevne noen aktiviteter: Godkjent 

ettersøkningshund, NVCh, NM agility, lydighet kl 3, nå også i rallylydighet. 

Carol Ann Myhre 

Carol ble medlem i OODK i 1984. 
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Sekretær: 2007- 2010 

Leder: 1999 -2000 

Kurs og treningskomite /lydighetskomite: 1991-1998 

Møte og arrangementskomiteen: 1999- 2000 

Styremedlem: 1990-1993 

 

Med egne hunder har Carol vært på landslaget i agility og lydighet, deltatt i NM agility og NM 

lydighet mange ganger. Vist fram OODK i utallige konkurranser med sine border-collies som også har 

vært på gjeterhundprøver. 

 

Hilsen 

Janna Oulie 

 

Styrets innstilling til Janna Oulies forslag   

OODK har så vidt styret bekjent ingen retningslinjer for hvordan forslag om utnevnelse av 

æresmedlemmer skal håndteres. Mangelen på slike retningslinjer har blant annet den uheldige 

konsekvens at årsmøtet fritt kan diskutere hvorvidt enkeltindividers innsats er god nok for 

æresmedlemskap. Dette kan åpne for uverdige diskusjoner. Mangelen på retningslinjer kan også føre 

til at æresmedlemmer blir utnevnt på svært forskjellig grunnlag og på svært forskjellige måter. 

 

Styret mener at regler for æresmedlemskap må tilføyes i klubblovene. Vi har undersøkt andre NKK-

tilknyttete hundeklubbers lover vedrørende æresmedlemskap. Et Google-søk («æresmedlem» + 

«hundeklubb») ga 22 sider med treff. Etter å ha gått gjennom kun to av de 22 sidene fant vi 16 

hundeklubber som har en paragraf om æresmedlemskap i sine klubblover. Lovteksten er nesten 

identisk på tvers av hundeklubbene, og legges til grunn for styrets forslag. 

 

Forslag:  1) Følgende føyes til klubblovene: 

«§ 7 Æresmedlemskap  

Som æresmedlem kan utnevnes person som har gjort seg særlig fortjent innen 

klubbens virksomhet eller hundesaken forøvrig. Forslag til æresmedlemskap 

fremmes for styret. Valget gjøres på årsmøte uten debatt, og med 2/3 flertall 

etter enstemmig innstilling fra styret.  Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til 

klubben.» 

 

Dersom årsmøtet vedtar denne lovendringen foreslår vi at det stemmes over Janna Oulies forslag.  
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b. Forslag fra Kirsten Bjørnelykke 
Alle komiteer/lydighet/brukshund/rally-lydighet og agility skal utarbeide budsjett for sine aktiviteter, 

som skal framlegges og godkjennes på årsmøtet til Oslo og Omegn Dressurklubb.  

Budsjettet skal være årlig og inneholde alle inntekter og alle utgifter for de forskjellige aktiviteter, 

lydighet, bruks rally og agility. Foregående års resultat i forhold til budsjett skal også fremlegges for 

årsmøtet. 

 

Bakgrunnen for forslaget er at klubben er nå fordelt på mange forskjellige områder, så for å få en 

oversikt over økonomien til de forskjellige «grener» må hver enkelt «gren» agility, bruks, rally og 

lydighet utarbeide et budsjett for sin aktivitet for et år ad gangen. Dette vil gi styret og klubbens 

medlemmer en bedre oversikt over økonomien i klubben. 

 

 

Hilsen 

Kirsten Bjørnelykke 

 

Styrets innstilling til Kirsten Bjørnelykkes forslag 

Styret er helt enig i hensikten som Kirsten Bjørnelykke uttrykker – å få bedre oversikt over 

økonomien i klubben. Men styret mener særskilte formelle regnskap og budsjett for de fire grenene 

(og et nødvendig rest- eller totalregnskap og -budsjett) ikke er veien å gå, og vil begrunne dette: 

 

Styret er bevisst på at vi må vite hva ulike aktiviteter koster netto, og sikre en sunn økonomi.  

 

Styret legger vekt på at når fire mot tidligere to «grener» nå skal leve i harmoni innenfor én klubb, 

bør vi unngå institusjonelle rammer som kan bidra til å reise skiller. 

 

I 2013 utarbeidet styret i samarbeid med Treningskomiteen «Retningslinjer for trening og kurs», 

vedtatt i desember. Kurs skal budsjetteres med et overskudd og forhåndsgodkjennes av styret. Det er 

regler for avlønning av ekstern instruktør og for kursledere. Treningsavgift med ekstern instruktør 

skal dekke kostnadene. Treningsavgift for vintertrening fastlegges slik at leie for treningssted dekkes. 

Retningslinjene gir rammer som sikrer en sunn økonomi på disse områdene, for alle aktivitetsgrener. 

 

Vi har et regnskapsopplegg med mange konti i bruk, og med mulighet for flere. Styret har nylig gjort 

en analyse av det økonomiske resultatet fra de ulike ‘aktivitetene (oppdelt i 18 i alt) (eksempler: Drift 

av Brekke, Agilitystevnet, Teknisk ansvar for lydighets-NM, Sporkurs). Dette er et verktøy for oversikt 

over hvilke aktiviteter som bærer seg, hvilke som gir økonomisk bidrag til klubben for øvrig, hvilke 

som, eventuelt for en periode, ikke er «lønnsomme» (eksempelvis agilitylag), og et hjelpemiddel til å 

identifisere punkter der økonomien bør endres.  

 

Mange inntekter og kostnader kan ikke fordeles meningsfylt på de fire «grenene», slik som 

kontingent- og renteinntekt, sosiale aktiviteter som sommeravslutning, drift av anlegget på Brekke, 

generell drift av klubben. Varige anskaffelser må behandles særskilt. 
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Tidligere har klubben publisert (i Krapylposten) regnskap for bl.a. agility- og lydighetsstevnene. Det er 

ikke gjort de senere år, men kasserer har i sin årsberetning trukket frem viktige resultater og spesielle 

trekk fra regnskapsåret. Slik informasjon bør bli noe mer omfattende, nå når vi har fått fire 

aktivitetsgrener mot tidligere to. Det økonomiske resultatet fra de enkelte aktivitetene vil være 

åpent for medlemmene.  

 

Styret mener at klubbens aktiviteter best planlegges ved hjelp av relevante regnskapsdata, 

økonomisk handlingsrom, vurdering av behov, ideer, og ikke minst tilgangen på trenere, instruktører 

og andre som vil gjøre en innsats for klubben. 

 

Forslag:  Klubben skal fortsatt ha ett regnskap og ett budsjett. Økonomisk resultat av de 

enkelte aktivitetene skal synliggjøres bedre.  
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c. Forslag fra Venke Henning 

i. Vintertrening i OODK 

Forslag:  Styret må ta ansvar for at OODK kan gi sine medlemmer forsvarlige treningforhold 

de 7 mnd vi ikke kan være på Brekke. 

Begrunnelse  

For å kunne beholde og rekruttere kompetanse i en frivillig organisasjon i forskjellige grener krever 

dette at medlemmer (også på konkurransenivå) har mulighet til å trene gjennom hele året.  Styret 

må ta hensyn til at alle aktiviteter og nivåer skal dekkes. Dette må tas hensyn til når vi åpner for nye 

grupper/aktiviteter i klubben.  

ii. Facebook-side OODK (1) 

Forslag : Det er bare klubbens medlemmer som skal ha tilgang på klubbens facebook-side. 

Begrunnelse  

Dette er løpende rask informasjon mellom medlemmer. Klubben og styret vil ellers ikke ha kontroll 

over hva klubben står for. 

iii.  Facebook-side OODK (2) 

Forslag: Alle medlemmer får tilbud om deltagelse i alle undergrupper oodk administrerer. 

Begrunnelse  

Medlemmene har mulighet til å bli lettere kjent med aktiviteter og ekvipasjer innenfor flere grener. 

iv. OODK-poeng 

OODK poeng (kr) opparbeides ved å hjelpe til i en frivillig organisasjon som styret bestemmer hva /og 

hvor mange poeng (kr)innsatsen er verd. 

Begrunnelse  

OODK har med et slikt system utestående kostnader på ubestemt tid og varierende verdi. Det kan bli 

vanskelig å dokumentere dette i budsjettet etter som årene går.                      

 

Forslag :  a) Poengene må brukes innenfor det regnskapsåret de opparbeides. 

b) Poengene må brukes opp innenfor et bestemt tidsrom. 

c) Avskaffer systemet. 

 

Oslo, 20.01.2014 

 

Hilsen 

Venke Henning 
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Styrets innstilling til Venke Hennings forslag  (i) 

Det framgår ikke av Venke Hennings forslag på hvilken måte et evt vedtak skal gjøres gjeldende, om 

ansvaret for treningsforholdene skal spesifiseres i klubblovene, eller tas inn i retningslinjene for 

trening og kurs. 

Styret mener det er unødvendig å behandle forslaget. Styret er helt enig med Venke Henning i at 

ansvaret for klubbens treningsforhold påligger styret. Det gir seg selv i klubblovene, § 4-3, hvor det å 

lede og drive klubben er nevnt blant styrets oppgaver. På samme måte som all annen drift av 

klubben og klubbens aktiviteter er styrets ansvar, har styret altså ansvaret for klubbens 

treningsforhold.  

 

Forslag:  Venke Hennings forslag (i) behandles ikke av årsmøtet. 

 

Styrets innstilling til Venke Hennings forslag (ii) 

Venke Henning skriver i sin begrunnelse at OODKs  Facebook-side er «løpende rask informasjon 

mellom medlemmer». Dette er feil. Facebook-siden er, sammen med nettstedet vårt, klubbens 

offisielle informasjonsside. Styret legger der ut informasjon om alt som skjer i klubben, samt andre 

nyheter som kan interessere medlemmene. Det er også viktig å bruke denne typen kanaler for å gi 

potensielt nye medlemmer og andre informasjon om hvem vi er og hva vi tilbyr. Viktig informasjon 

for ikke-medlemmer som finnes i disse kanalene gjelder blant annet kurs og stevner. Medlemmer og 

andre som abonnerer på siden kan også skrive innlegg der, men slike innlegg er mye mindre synlig 

enn styrets innlegg. Dessuten blir sidens administrator varslet så snart noen har skrevet et innlegg på 

siden. Upassende innlegg fjernes  

 

Forslag: OODKs Facebook-side fortsetter som en åpen side. 

 

Styrets innstilling til Venke Hennings forslag (iii) 

Alle medlemmer har allerede tilbud om deltakelse i alle Facebook-grupper klubben administrerer. 

 

Forslag:  Venke Hennings forslag (iii) behandles ikke av årsmøtet. 

 

Styrets innstilling til Venke Hennings forslag (iv) 

Venke Henning og Hege Sundsbarm har begge sendt inn forslag om avvikling av eller innskrenkning i 

ordningen med OODK-poeng.  

 

Da forslagene kom inn var styret alt i gang med endring av reglene, og dette er gjennomført. Som 

dere kan lese på hjemmesiden under OODK-poeng, er dette tillegget gjort i tidligere tekst, etter 

styrevedtak 4.2.: 

 

Opptjente OODK-poeng må benyttes i opptjeningsåret eller et av de to følgende årene. OODK-poeng 

kan bare brukes som medlem av OODK: 
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Med dette tillegget kan klubbens forpliktelser i form av utestående OODK-poeng ikke komme til å 

overskride ca 15.000 kroner, et beløp som er uproblematisk for klubben. 

Til orientering har medlemmene fra starten i 2012 og ut 2013 opptjent ca 15.000 poeng. Ca 9.000 

regulære poeng var utestående ved siste årsslutt (i tillegg kommer 2.350 poeng som ble tildelt som 

kompensasjon for en tapt Sinsenhall-kveld i høst). 

 

Uten at det er mulig å tallfeste dette, tror vi ordningen er en nyttig stimulans til dugnadsinnsats. Det 

kan også ses som rettferdig at de som slik har jobbet for klubbens beste, oppnår noe lavere kurs-  og 

treningsavgifter. 

 

Ordningen koster klubben penger, og den krever en ikke ubetydelig administrativ innsats.  

 

Ordningen har bare virket i snaut to år. Den bør få virke ett år til før vi evaluerer den og beslutter om 

den bør fortsettes. 

 

 

Forslag:  Ordningen med OODK-poeng opprettholdes slik den er blitt endret ved 

styrets vedtak 04.02.14. 

 

  



 Årsmøte 2014 
 
  
 

38 
 

d. Forslag fra Hege Sundsbarm 
 

Forslag:  Klubben avvikler ordningen med OODK-poeng. 

  

Begrunnelse 

Forslagsstiller er klar over at dugnadsånden er på nedadgående i Norge, men jeg har tro på at vi i 

OODK fortsatt innehar ånden.  

Jeg tror ikke at det er 50 OODK-poeng som får medlemmene til å stille som mannskap på stevner. 

Dette er vår klubb, og det er i vår egen interesse at vi får inn ekstra inntekter til klubben.  

Forslagsstiller mener det er for mange usikkerhetsmomenter knyttet til ordningen med OODK - 

poeng: 

Har ordningen med OODK-poeng økt deltagelsen, er det flere som stiller som mannskap, eller er det 

fortsatt de samme gamle som stiller opp? Hvordan føres poengene i regnskapet, som lønnsutgifter? 

Dersom mange bruker poengene som betaling for f.eks kurs, må det jo bli noen røde tall? Hva gjør 

man ved evnt utmeldelse fra klubben, blir oppsparte poeng utbetalt? Hvor lenge kan man spare opp 

poeng? 

 

Oslo 19.januar 2014 

 

Hege Sundsbarm 

 

Styrets innstilling til Hege Sundsbarms forslag 

Styret viser til sin innstilling til forslag iv fra Venke Henning. Styrets innstilling er identisk med den.  
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e. Forslag fra Iris B. Idland 

i. Forslag om å melde OODK ut av Norsk Brukshundsports Forbund (NBF) 
Styret vedtok 03.04.13. å melde OODK inn NBF, jf. Sak 4/13. Styret begrunner vedtaket fra følgende: 
 «(nr. 1) Medlemmer i klubber med medlemskap i NBF får forrang på diverse kurs i regi av forbundet, deriblant 
Sølen - kurset. (nr. 2) For at en utøver skal har rett til bestemte utmerkelser kreves det at klubben 
vedkommende går for er medlem. (nr. 3) Medlemskapet vil kunne rekruttere flere medlemmer til klubben som 
er interessert i bruk, (nr. 4) det vil tilføre klubben kompetanse i grenene innenfor brukshundsporten, og (nr. 5) 
gi tilgang til instruktører».  
 

Styrets begrunnelse for innmelding i NBF, er etter forslagsstillers vurdering på to punkter feilaktig, jf. nr. 4 og 5, 

på et punkt ikke relevante ut fra det nivået som klubben driver bruksaktiviteter på, jf. nr.2, på et punkt meget 

usikkert jf. nr. 3. 

Nr. 1: Forrang på diverse kurs: NBF arrangert ett brukskurs pr år, Sølenkurset som koster kr 5.900. Deltagere 

som er medlem av klubb som er tilknyttet NBF får forrang og kr 200,-i rabatt.  

Nr. 2: Medlemskapet gir mulighet for ekvipasjer å bli tildelt titler som «Årets brukshund, Årets sporhund, Årets 

runderingshund samt deltagelse på NBF’s rekruttlag». Disse medlemsfordelene er ikke noe som bør tillegges 

vekt da ingen av OODK’s ekvipasjer som trener bruks, pr i dag konkurrerer. Dersom OODK ekvipasjer i 

fremtiden, ut fra konkurranseresultater, skulle hevde seg i Norges brukselite, kan styret ev. vurdere å melde 

OODK inn i NBF.   

Nr. 3: Det er ingenting som tilsier at medlemskapet i NBF i seg selv rekrutterer flere medlemmer til klubben 

som er interessert i bruks. OODK blir på ingen måte eksponert på NBF’s nettside eller gjennom andre fora som 

drives av NBF. Rekruttering gjennom bekjente samt klubbens facebooksider er antagelig en større kilde til 

eksponering og rekruttering til OODK. 

Nr. 4: Medlemskapet i NBF tilfører ikke i seg selv kompetanse til OODK innen brukshundsporten. Det er 

ekvipasjenes utvikling og progresjon, enkeltmedlemmers evne til å tilegne seg kunnskap samt trening til og 

deltagelse på konkurranser, som vil tilføre OODK kompetanse innenfor brukshundsporten. 

Kompetansehevende for klubben ville det også vært dersom OODK hadde NKK godkjente instruktører innenfor 

brukshundsporten som kunne forestå treningene.  Samtlige tiltak er uavhengig av medlemskap i NBF. 

Nr. 5: Det er ikke nedfelt noen steder at klubber som er medlem av NBF har større tilgang til bruksinstruktører 

enn ikke-medlemsklubber. NBF er en del av NKK’s utdanningssystem for instruktører (trinn 1-3).  Tilgangen til 

gode bruksinstruktører er derfor uavhengig av medlemskap i NBF.  

Prisen for medlemskap i NBF er kr. 1500,- + kr. 5,- pr. innrapportert medlem.  Dette er uavhengig av hvilke 

aktiviteter OODK medlemmet driver med.  Forslagsstiller er ut fra ovennevnte punkter, av den oppfatning at 

det ikke er riktig anvendelse av klubbens midler å opprettholde medlemskapet i NBF. 

Forslag til vedtak: OODK melder seg ut av NBF med umiddelbar virkning. 

 

Iris B. Idland, 06.01.14 
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Styrets innstilling til Iris B. Idlands forslag (i) 

Styret i OODK ønsker at klubben skal støtte opp under de aktive medlemmenes interesse. 

 

OM BRUKSAKTIVITETEN I OODK: 

I 2012/ 2013 har klubben avholdt flere brukskurs hvilket har ført til økt kompetanse blant de 

bruksinteresserte, og økt kvalitet på brukstreningene. Det er ukentlige treninger i bruk. Nye 

medlemmer stadig dukker stadig opp. Noen av disse har allerede deltatt på bruksprøver. Flere 

medlemmer har som ambisjon å starte på prøver i regi av NBF i år. Påmeldinger til «Årets 

Brukshund» viser at klubben har flere medlemmer som deltar på bruksprøver, også i de øvre 

klassene 

 

Medlemskap i NBF kan betraktes som et av flere tiltak for å bidra til rekruttering av bruksinteresserte 

medlemmer, og til å utvikle brukshund – sporten som aktivitet i klubben. Godt treningsmiljø og kurs 

er andre tiltak + at OODK -ekvipasjer deltar på bruksprøver.   

 

Medlemskap I NBF kan videre være et signal til personer som er aktive i bruks om at klubben tar 

denne aktiviteten seriøst.  

 

OM NBF:  

Alle NBFs medlemsklubbene står oppført i en egen oversikt som er lett tilgjengelig på forbundets 

nettside.  

 

NKK og NBF har inngått en samarbeidsavtale. Formål: «å legge forholdene til rette for å bedre 

vilkårene for brukshundsporten i Norge, samt å avgrense ansvarsforholdet mellom de to 

organisasjoner». I henhold til avtalen har NBF blant annet arbeidsoppgaver innunder «regler for 

bruksprøver» og «utdanning av instruktører for brukshund».  

  

Kurs:  

1. NBF holder årlig brukshundkurs: Sølenkurset (7 d) + Evjekurset(4 d). Medlemmer i en 

klubb tilsluttet NBF får forrang på disse kursene + 200,- i rabatt. 

2. NBF søker hvert år NKK om avholdelse av NKK-(bruks)instruktørkurs, som et ledd i 

samarbeidsavtalen mellom NKK og NBF. I 2014 avholder NBF et Trinn I + et trinn II 

brukskurs på Østlie Hundesenter.   

 

NBF er et lite forbund som er avhengig av at klubber og enkeltpersoner engasjerer seg for å holde 

aktiviteten i gang.  

 

Medlemskapskontingent: 1500, - + 5 kr. Pr aktive medlem. «Aktive medlem» betyr ikke her antall 

medlemmer i klubben som sådan, men medlemmer som er aktive innenfor bruks.  

 

Forslag: OODK skal fortsatt være medlem av NBF. 
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ii. Forslag om at ansvaret for å skaffe vintertreningssted for klubbens medlemmer 

tilbakeføres til styret 

I de fleste hundeklubber er et sted å være, et sted å trene og utøve aktiviteter med sin hund, 

grunnleggende for klubbens virksomhet. Uten et sted å utøve aktiviteter vil klubben ikke kunne tilby 

de aktiviteter som etterspørres av klubbens medlemmer. Også gjennom hele OODK’s historie har det 

vært styrets ansvar og jobb å skaffe steder der medlemmene kan tilbys aktiviteter både sommer og 

vinter. Dette er blitt gjort ved at klubbens styre både innhenter tilbud på og inngår avtaler om 

treningssteder.  Innholdet i tilbud av aktivitetene, kurs og treninger har vært delegert til en 

treningskomite bestående at representanter for de ulike aktivitetene. 

I forslag 11/13 vedtok styret i OODK at treningsansvarlige skal innhente tilbud på 

vintertreningssted(er) hvor klubben skal drive sin virksomhet. Forslagsstiller mener styret med et slikt 

vedtak fraskriver seg ansvar for det mest grunnleggende elementet i OODK’s virksomhet. 

Forslagsstiller mener at styret ikke bør kunne delegere bort ansvaret for en av de viktigste 

elementene i klubbens virksomhet og fremmer følgende forslag til årsmøtet: 

 

Forslag til vedtak: 

Det er styrets ansvar og oppgave å finne egnede steder for klubbens aktiviteter både sommer og 

vinter. Dette ansvaret innebærer at oppgavene med å innhente tilbud på og inngå avtaler med 

treningsstedene skal utføres av styret.  

Styret bør i forkant av kontraktsinngåelse avklare med treningsansvarlige for de enkelte grenene om 

disse anser treningsstedet som egnet ut fra det tilbudet man ønsker å gi medlemmene. 

 

13.01.2014 

Iris B. Idland 

 

Styrets innstilling til Iris B. Idlands forslag (ii) 

Det er viktig å skille mellom ansvar og oppgavefordeling. Som fremholdt i styrets innstilling til Venke 

Hennings forslag (i) er det styrets lovpålagte oppgave å drive og lede klubben, herunder sørge for 

treningsforholdene. Ansvaret for disse oppgavene har vi aldri forsøkt å fraskrive oss. Skal styret 

kunne løse sine oppgaver til beste for medlemmene, må det ha rom for å beslutte på hvilken måte de 

ulike oppgavene skal utføres. Ofte vil det skje ved å delegere.  

 

Styret mener at de treningsansvarlige vet best hva slags treningstilbud de forskjellige utøverne har 

behov for, akkurat som de vet best hva slags kurs som bør settes opp og instruktører som bør leies 

inn. Vi mener derfor det er hensiktsmessig at de treningsansvarlige finner og foreslår passende 

vintertreningssteder så lenge klubben ikke har noe fast treningssted vinterstid. Fra de siste årene har 

vi positiv erfaring med at treningskomiteen finner treningssted, mens det i høst kom kritikk mot 

treningstidene styret da hadde gjort avtale om. 

 

Det er dessuten styrets lovpålagte oppgave å utforme retningslinjer for klubbens komiteer (§ 4-3).   

Etter dialog med treningskomiteen vedtok styret i desember «Retningslinjer for trening og kurs», 

som beskriver treningskomiteens oppgaver og arbeidsmåte. Om treningssted står bl.a. «Når det 
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gjelder trening i vinterhalvåret samarbeider de treningsansvarlige om å innhente tilbud på leie av 

treningssted i henhold til de respektive grenenes treningsbehov ... . Slike tilbud oversendes styret, 

som inngår avtale med utleier ... .»   

 

Det framgår ikke av Iris B. Idlands forslag på hvilken måte et evt vedtak skal gjøres gjeldende, men 

styret antar at det gjelder en endring i Retningslinjene for trening og kurs. 

 

Forslag:  «Retningslinjer for trening og kurs» opprettholdes uten endringer i tekst, og 

revideres årlig av styret i samarbeid med treningskomitéen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


