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Vedlegg 1 

Sak 2 Behandling av årsberetninger 2019 

a. Styret   

Styret har i perioden 21.03.2019-18.03.2019 bestått av følgende:  

Widar Bratlie – leder 

Tone Løkstad – nestleder  
Unni Johanna Einemo – kasserer  
Astrid Joensen – sekretær 

Hege Torp– styremedlem  
Anne Åbyholm– styremedlem 

Linda Egeberg – styremedlem 

Kristen Knudsen – varamedlem 

Nini Cappelen - varamedlem 

Astrid Joensen, Ninni Cappelen og Linda Egeberg trakk seg av ulike grunner fra styret i løpet av 2019. 

 

Styret har i styreperioden hatt 11 møter og har behandlet 103 saker. Godkjente referater fra styremøtene er 
publisert på nettsiden. I tillegg til ordinære styremøter har man kommunikasjon på styrets 
interne facebookgruppe, pr e-post og telefon.  Vedtak som fattes via styrets facebooksider er gjerne av 
hastekarakter og referatføres i referatet fra påfølgende styremøte. 

OODK hadde totalt 293 medlemmer ved utgangen av 2019, hvorav 281 klubbmedlemmer, 8 
husstandsmedlemmer og 5 æresmedlemmer. Ved utgangen av 2018 hadde OODK 282 medlemmer.   

Styret vil takke alle medlemmene som påtar seg verv og oppgaver og som gjør det mulig å gjennomføre 
alle aktiviteter som er nødvendig for driften av klubben og gjennomføring av stevner, klubbarrangementer, 
treninger og kurs.    

Klubbarrangementer:  
Årsmøte for 2019 ble avviklet 21/3 2019.  
Dugnad på Brekke   
Brukshundstevne rundering D/C  
Offisielt agilitystevne,   
Rabl  
Sporkurs   
Videregåendekurs rally   
Klubbmesterskap  
Nybegynnerkurs agility 

Føringskurs agility 
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Adventsfrokost 

Lydighetsstevne og rallystevne ble avlyst pga hundesykdom.  

Kurs 

Tre medlemmer har fullført NBFs stevnelederkurs februar 2020.  
Se beretninger fra treningsansvarlige.  

Økonomi 
På grunn av nytt regelverk fra 2020 må Agility ha en god del nye hindere etc.   Dette har styret gitt sin 
tilslutning til og det gjenspeiles i forslag til budsjett for 2020, men utstyret er ikke anskaffet ennå.  

Lydighet har fått nye aportbukker etc.  
Se beretning fra kasserer. 

Styrets arbeid 

NBF henvendte seg til OODK med spørsmål om vi ville søke som arrangør av NM brukshund i august 
2021.  Mulighetene for et arrangement, eventuelt i samarbeid med andre klubber, ble undersøkt. Etter en 
totalvurdering av oppgavens kompleksitet og OODKs og brukshundgruppas tilgang på ressurser (herunder 
personer med kompetanse og erfaring), ble det konkludert med at OODK ikke kunne påta seg en så stor 
oppgave.  

Det har vært ytret ønske om ny klubbekledning. Styret vil følge opp denne saken i 2020.  

På forespørsel fra et medlem ble det undersøkt om det var noen interesse for om kubben skulle ta inn smeller 
som treningsform.  Det var for liten interesse.  

Sommeravslutning 

Rabl ble gjennomført som en uoffisiell konkurranse med øvelser fra lydighet, agility, rally og brukshund. Vi 
gratulerer Lise Lotte Gundersen som rabl mester for andre året på rad  

Materiell 
Bygget rundt de to containerne på Brekke ble ferdigstilt høsten 2018, og skulle ha vært malt på sommeren 
2019, men pga værforhold og ferie, så flyttes den aktiviteten til dugnaden(?) på våren 2020.   

Hytta og containerne ble ryddet på høsten.  Gulvplass i hytta er frigjort til annen bruk (møter og kurs). Utstyr 
som ofte tas ut til treninger er konsentrert til en av containerne. 

 På Brekke ble det i september oppdaget et «synkehull» på 75x75 cm, 45 cm dypt på midtre plan. Kommunen 
ble kontaktet, men svarte ikke på henvendelser. Vi fylte det igjen, og vil så til våren. Vi håper det ikke blir flere 
hull.  

Kassehengeren til plentraktoren ble solgt for kr 25 000,-, som budsjettert.  

Også i 2019 har Nina sørget for å holde gresset på Brekkefeltet i fin stand. Tusen takk for jobben du gjør Nina!!  
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Oppfølging av høringsuttalelse 

Som omtalt i fjorårets beretning, sendte OODK i mars 2019 på vegne av fem hundeklubber brev til NKK der vi 
ba om at forbudet mot døve (og blinde) hunder i agilitystevner (og i rally og lydighet) ble opphevet. Dette har 
ennå ikke skjedd, men ifølge NKK er henvendelsen tatt med i innspill til endring i regelverket. Høring om dette 
blir sendt ut senere i år, og da bør vi igjen på banen.  

Utleie  
Som flere tidligere år fikk NKKU låne Brekke i forbindelse med junior NM i AG, LP og Rally. 
Styret er generelt restriktivt med å låne ut området på Brekke både fordi arealet primært skal kunne 
disponeres av klubbens egne medlemmer og for å unngå å komme i konflikt med vår leieavtale for Brekke 
med kommunen. NKKU fikk også leie Brekke en helg til et kurs i rallylydighet. 

Brukshundgruppa 

Brukshundgruppa i OODK har vært liten. For å bygge en mer bærekraftig gruppe, bevilget styret kr. 6.000, - to 
ganger, til innleie av ekstern instruktør. Dette har løftet brukshundgruppa ved at det har vært flere på trening 
og flere som starter i NBF-stevner. 

Vintertrening 2019/2020 
Klubben hadde høsten 2018 og vinteren 2019 innetrening i oppvarmete lokaler hos Bærum Hundesenter på 
Høvik, alle grener.  Dette senteret er nå avviklet, og vi hadde problemer med å finne bra nye lokaler.   

Agility fikk leie ridehall på Ellingsrud gård som vi også tidligere har brukt. Lydighet, bruks og rallylydigheten 
trener siden i høsten 2019 på Bjerkebanen i gjestestallene.    

OODK-poeng 

Oslo og Omegn Dressurklubb’s styre ønsker å belønne folk for den innsatsen de gjør for klubben. Dette 
foregår fortrinnsvis med «oodk-poeng». Styret har besluttet å øke uttellingen i oodk-poeng for ulike typer 
aktiviteter. Satsene er nå: Halv dag: 100p, hel dag over 4t 200p. To dager/helg 450p. Stevneleder 600p. 
Instruktør nybegynnerkurs/trening 150p pr kurskveld. Bestå kurs som gir kompetanse til nytte 
for OODK 500p.  

Stevnehåndbøker 

Styret har startet revidering/forenkling av stevnehåndbøkene.  Arbeidet er godt i gang, men ikke avsluttet 
innen årsmøtet. 

OODK 40-års jubileum i 2020 

Klubben ble stiftet 16. april 1980. Styret har foreslått en betydelig sum for å feire dette i budsjettforslaget for 
2020, men overlater arrangement til kommende styre.   

Dato: 16.02.2020 
Leder, Widar Bratlie  
(sign.) 
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b. Treningskomitéen 

i. Agility 

Vi har arrangert nybegynnerkurs i mai på Brekke for 10 ny agilityutøvere og tilbakemeldingene var gode. 
Instruktører var Annike Høysæter Asserson, Tone Løkstad og Beate Kittilsen.  

Vi gjennomførte et føringskurs med Silje Johansen 11. – 12. mai og med Irene Yrstad 29.-30. juni. Begge 
kursene var fulltegnet og vi har fått gode tilbakemeldinger fra de som deltok på kursene. 

Klubbmesterskapet ble arrangert 25. juni. I år ble det kåret fire klubbmestere i ulike klasser. Dommer var Kurt 
Ove Steinseth, og vi var veldig fornøyd med banene.  

Klubbmestere:  
Klasse 1-2 Small: Nina Kristiansen og Nox 
Klasse 1-2 Medium: Lise Helen Grette og Cara 
Klasse 1-2 Large: Anne Kari Brekke og Django 
Kl. 3 Large: Nadia Grinde-Andersen og Miss U 
 

Ellers har det vært arrangert både nybegynner- og videregående treninger i sommerhalvåret. Fra mai og ut 
september har det vært treninger på Brekke. Nybegynnertreningen er det lokale krefter i klubben som står 
for, mens på den videregående treningen er det Silje Johansen som har vært innleid instruktør. Vi har fått en 
del nye agilityutøvere i år og vi håper de fortsetter å trene når våren kommer. På den videregående treningen 
har det vært akkurat passe mange deltakere, 17 aktive agilityutøvere som var påmeldt. Vi fikk dessverre et 
opphold i treningen vår i september på grunn av sykdommen som herjet blant hunder i Norge denne høsten.  

Vi hadde et opphold på omtrent tre uker hvor det ikke var organisert trening. 

I september arrangerte vi vårt årlige agilitystevne. Stevnet ble meget godt gjennomført, se egen rapport. 

Vintertrening 2019 var i Bærum hundepark med 22 påmeldte. Banen var litt trang, og vi fikk ikke så lang 
treningstid - men temperaturen var super og underlaget mye bedre enn i ridehallen. Dessverre ble denne lagt 
ned, så vi kunne ikke fortsette med dette på høsten 2019. Så da har vi vært tilbake i Ellingsrud ridehall fra 
november 2019. Det var 15 påmeldte og en del av disse har vært støttemedlemmer som ikke har vært på 
trening. Vi ønsker oss bedre treningsmuligheter på vinteren. 

Mvh, treningsansvarlige for agility  
Annike, Beate og Tone   

 

 

 



 Årsmøte 2020 

 

6 
 

Stevnerapport Agility-stevne Brekke 31/8/2019 

Årets agilitystevne ble avholdt 31/8 på Brekke, samkjørt med Drøbak hundeklubbs stevne 1/9. Dessverre var 

det i stevneregistreringsperioden (sept 207 – feb 2018) misforståelser mellom de to klubbene om hva som 

skulle anses som "første helg i september", så OODK og Drøbak hadde meldt inn forskjellige helger. Dette 

resulterte i at andre klubber i mellomtiden hadde registrert dobbeltstevne begge de aktuelle. Vi valgte derfor 

å flytte det ene stevnet så vi fortsatt hadde dobbeltstevne å tilby, men da i konkurranse med et annet stevne 

(Trysil).  

Dette resulterte i en del færre påmeldinger/løp enn tidligere år med 374 opprinnelig påmeldte løp (mot ca. 

550 i 2018), oppdatert til 363 på stevnedagen og 325 gjennomførte.  Frafallet i forhold til tidligere år var størst 

i klasse 1 og 2, som var naturlig siden Trysil fokuserte på disse to klassene og "nappbonanza".   

Arbeidet med å arrangere og gjennomføre et agility-stevne i to ringer er nesten like stort om det er fem eller 

500 ekvipasjer til start – det bare varer kortere. Inntektene er dog betraktelig lavere. I tillegg var det 

vanskeligere å rekruttere mannskap fra andre grener og mer jobb med å rydde, siden lydighetsstevnet ikke 

skulle skje dagen etter, men åtte dager etter, og alle telt måtte ryddes inn (dette ble givetvis også mer jobb for 

lydighet helgen etter). Det er derfor sentralt at vi i fremtiden passer på å melde inn/registrere stevner nøye 

samkjørt med andre klubber for å unngå krasj i så stor grad som mulig – være seg med samarbeidende eller 

potensielt konkurrerende klubber.  

Selve stevnet forløp fint, til tross for flere tekniske utfordringer "på bakrommet" med feilende tidtakeranlegg 

(generøst utlånt – og bekostet fikset - av Gjøvik hundeklubb), printer og kaffetrakter, som alle bør vurderes å 

fornye eller finne andre løsninger på. 

Vi hadde, i likhet med i fjor, i stor grad fersk bemanning i de fleste roller. Takket være ansvarsbevisste, 

samvittighetsfulle, nøyaktige og blide folk, ble stevnet gjennomført uten feil, uten klager og med positive 

tilbakemeldinger.  

Dommere i år var Gondola Guttormsen, Anders Virtanen (FI) og nyutdannet dommer Esther Marie Dreier 

Jørgensen. Deltagerne virket fornøyde med banene og dommerne var svært fornøyde med både mannskapet 

og stemningen. 

Nytt av året var at vi lot de av mannskapet som ønsket det å gå minst ett løp med egen hund, hvilket var svært 

velkomment. Om vi kan videreføre dette, avhenger av at vi har nok folk som stiller (minst 30). 

Agility-hinderparken er nå for øvrig i stor grad ikke i tråd med gjeldende reglement (fra 1.1.2018), og 

overgangsperioden utløper 31.12.2019. Det innebærer at i hvert fall samtlige hoppehinderstøtter og muren 

må byttes ut før neste års stevne, som skal finne sted 5.9.2020. Stevneleder ber styret sette av midler til 

dette, eventuelt fordelt over 2019 og 2020-budsjettet, men bestillinger må nok gjøres senest i april/mai 2020 

for at vi skal kunne avholde et reglementert agilitystevne som innmeldt i 2020. 

Annike Asserson Høysæter 

Stevneleder, agility 

 



 Årsmøte 2020 

 

7 
 

 

ii. Bruks 

Årsberetning 2019 - Brukshundgruppa OODK  
 
2019 har vært et bra år for bruksgruppa med mye aktiviteter og veldig bra miljø, 
 
Treningene har vært positive og det har vært stor vilje til å hjelpe hverandre. Dette har bidratt til stor aktivitet 
og samhold. 
  
Vi har hatt 1 runderingskurs med Hilde Nordli, 2 sporkurs med Morten Hansen og 1 lydighetskurs med Anne 
Gry Øyeflaten. Alle kurs har vært støttet av Studieforbundet natur og miljø og deltagerne har betalt resten av 
kursavgift selv. Alle kurs har vært fulltegnet. Aktive medlemmer av bruksgruppa har blitt prioritert på kurs. 
 
Vi har også hatt treninger med instruktører, 8 treninger med Hilde Nordli, 3 med Morten Hansen og flere 
minikurs med Anne Gry. 
 
Vi fikk økonomisk støtte fra klubben og brukte støtten til å sponse trening med instruktør, dette utgjorde kr 34 
pr person pr gang slik at hver enkelt betalte kr 200 pr trening pr gang. Alle treningene var fullbooket. 
 
Vi har hatt 2 skogsdager, en i vår og en i høst. Dette har vært trening i skog med vekt på sosialt samvær. 
 
Vi har hatt treningsledere på hver trening, lydighet mandag, skogsøvelser torsdag. På lydighetstreninger har vi 
vært mellom 10 og 18 deltakere, i skogen varierende, litt avhengig av hvilken skogsøvelse som var på planen. 
 
Vinteren 2019/2020 trener vi lydighet på Bjerke i gjestestallen sammen med LP gruppa. 
 
I juni arrangerte OODK brukshund konkurranse med rundering, klasse C og D. 
 
Vi har også hatt en sosial kveld på byen før jul. 
 
Resultat av gode treninger og kurs har bidratt til at det nå er flere som deltar i brukshundkonkurranser for 
OODK. Det er veldig gledelig. 
 
Bruks har dessverre svært få utdannede instruktører, pr i dag kun 1. 
 
Treningsansvarlige for bruksgruppa har vært Kari Schrøder og Petter Johnsen. Vi har fordelt oppgaver og vært 
likeverdige. Vi har hatt et meget bra samarbeid. Kari gikk av ved nyttår og vi håper å raskt få på plass en ny 
treningsansvarlig sammen med Petter. 
 
Kari Schrøder 
 

Stevnerapport Bruksstevne 2019– prøvenr: 83-19050 
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OODK sitt bruksstevne i rundering ble avholdt i Maridalen og på Brekke lørdag 8 juni 2019. 
Det var totalt 7 påmeldte i klasse C., ingen påmeldte i klasse D. Den lave påmeldingen antas å ha sammenheng 
med at dette var pinsehelgen. To ekvipasjer meldte avbud pga egen sykdom. Dommer var Geir Kildebo som 
derfor også ble oppnevnt som NKKs representant. 
Arrangementet gikk veldig bra takket være flott innsats fra mannskapene som hjalp til før, under og etter 
stevnet. 
 
Med vennlig hilsen 
Wenche Kristiansen, Stevneleder 
 

iii. Lydighet 

Lydighet har hatt trening med instruktør hver tirsdag fram til sommerferien og fra 20.august fram til 

26.november 

Tirsdager og torsdager utover det har det vært fritrening og vi gleder oss over at vi har fått nye tilskudd i 

gruppa. 

Klubbmesterskap ble avholdt 25.juni og klubbmestere ble: Karin Hansen og Tara i kl.1, Delt seier i kl. 2 mellom 

Karin Hansen og Pippi + Christin Grabo og Gaia, 

Klubbmester i kl.3 ble Widar Bratlie og Kip. 

Før sommeren ble det holdt Bronsemerkekurs med Janne Grete Aspen som instruktør 

Vi hadde minikurs i lineføring / fri ved fot 4 kvelder med Ulla Henriksen som instruktør 

Og minikurs i ruta over 4 kvelder med Marianne Aker som instruktør 

Instruktørene var på kurs med Monica Wickstrøm i Stokke og fikk oppgradert oss litt i lydighetsverden – dette 

fikk vi tilskudd til fra styret og det settes stor pris på. 

Heidi Bilkvam holdt lydighetskurs en regnfull oktoberhelg – veldig gode tilbakemeldinger fra deltagerne. 

Vi fikk 28 påmeldte til innetrening på Bjerke fra LP og Bruksgruppa. Veldig bra innsats av Janne Grete Aspen 

som organiserte det. 

En liten fjær til i hatten til Janne Grete som la ned mye ressurser for å organisere NKK instruktørkurs – det ble 

dessverre for få påmeldte til at det ble noe av. 

Lydighetsgruppa avsluttet året med et lite julebord i Nydalen. 

Marianne Aker 
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iv. Rallylydighet 

Treningsledere i 2019 har vært: Hege Kornør, Lise-Lotte Gundersen, Hege Wang, Idunn Landa, Maria Aamelfot 
og Eline Borge. Det har vært et trivelig og aktivt år med mange OODK'ere som har debutert og konkurrert med 
flotte resultater; mange pallplasser og 1.premier i alle klasser. Vi har spesielt mange nye som enten har 
debutert eller som jobber mot å debutere i klasse 1. Mange av klubbens aktive rallyekvipasjer har i løpet av 
året fått opprykk til elite og flere har fått Cert.  
 
Fellestreninger  
Fra nyttår og frem til påske ble treningen i rallylydighet holdt innendørs i Bærum hundesenter på Høvik. 
Treningsopplegget besto i at noen tok med seg bane- og/eller kombinasjonstegninger som ble satt opp i 
fellesskap. Ansvaret for å ta med tegninger gikk på rundgang blant deltakerne. Det var 25 påmeldte på 
treningen. Innetreningen ble avsluttet med påskehareløp siste treningskveld før påske. Maria S. Opstad 
dømte. 
 
Treningen på Brekke startet 25. april. Klasse 1 og 2 ekvipasjene trente fra 18.00-19.30 ledet av interne 
treningsledere. Klasse 3 og elite ekvipasjene trente fra 19.30-21.00.  
 
Fellestreningene tok pause i skoleferien, og startet opp igjen i 28. august. Siste organiserte trening på Brekke 
ble avholdt 13. november.  
 
Innetrening på Bjerke startet opp 18. november. Frem til nyttår trente klasse 1 og 2 i den ene stallen og klasse 
3 og elite i den andre stallen. Treningene varte fra ca. kl. 19 til 20.30. Treningen har vært åpen for godkjente 
OODK-rallymedlemmer som har betalt avgift for treningen.   
 
Det har vært høy deltakelse på treningene gjennom hele året. Takk til medlemmene som har bidratt til at det 
alltid er god stemning på treninger og som støtter hverandre på stevner!  

Kurs  

Rally arrangerte et nybegynnerkurs i rallylydighet på våren på Brekke med 8 fornøyde deltakere og gode 

tilbakemeldinger. Instruktør var Ane B Andersen. Flere av deltakerne har fortsatt treningen med OODK 

Det ble avholdt kurs for klasse 3 og elite ekvipasjer over 5 mandagskvelder i mai og juni. Ti ekvipasjer var 

påmeldt og instruktør var Kjersti Johansen. Kjersti holdt også et 12-timers kurs for 10 klasse 1 og 2 utøvere i 

august og september. Dette kurset var også satt opp på mandagskvelder, men tidene ble noe endret pga 

hundesykdommen. 

Stevner 

OODK hadde planlagt å avholde rallylydighetsstevne i september. Lise-Lotte skulle dømme og stevnet hadde 

43 påmeldte. Stevnet ble dessverre avlyst etter pålegg fra NKK pga hundesykdommen.  
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12 juni arrangerte Hege og Hege klubbmesterskap med 39 påmeldte ekvipasjer. Det hele ble avviklet i løpet av 

en lang og regntung onsdagskveld, takket være god innsats fra alle deltakere og spesielt fra Merete Kristensen 

som dømte. Klubbmestere i 2019 er Marianne og Eddie (RL1), Marit og Gaia (RL2), Eline og Kaos (RL3) og Lise-

Lotte og Skills (RLE).  

Andre resultater  

Lise-Lotte og Skills deltok i norgesmesterskapet i rallylydighet som ble avholdt 11. august på Våler og på 

nordisk mesterskap i Danmark 26. og 27. oktober.  

Patrick til Bente Nordal Langsø fikk Championat i rallylydighet godkjent i løpet av året.  

Treningslederne i rallylydighet; Lise-Lotte, Hege, Hege, Eline, Idunn og Maria 

 

C. Kasserers beretning  

Årets driftsresultat for 2019 viser et overskudd på kr 38.840, -.  

Vi har ikke økt medlemskontingenten og antall medlemmer ved årsskiftet var 293. 

Konto 3112: Medlemskontingent ga inntekter på kr 88.095, - mot budsjettert kr 82.000, -. 

Konto 3101/5501: Kiosken gikk med et underskudd på kr 3.667, -.  Underskuddet skyldes at det ble kjøpt inn 

varer, før det ble bestemt at både rally-, og LP-stevnet måtte avlyses på grunn av ukjent sykdom blant hunder 

i hele landet.  

Konto 5511: Utgifter til lagpåmeldinger i agility og rallylydighet, var på kr 5.079, -, mot budsjettert 14.000, -. I 

2018 var beløpet kr 8.430, -. At summen er gått ned, kan muligens skyldes at ikke alle sender inn krav om 

tilbakebetaling. 

 

Vi har følgende resultat fra de ulike grenene: 

Gren Kurs 2018 Stevner 2018 Kurs 2019 Stevner 2019 

Agility 2.900,- 42.095,- 1.830,- 20.160,- 

Lydighet 7.780,- 11.810,- 15.828,- - 174,- 

Rallylydighet 200,- 7.123,- - 1.300,- 0,- 

Bruks 406,- 3.378,- - 7.006,- -562,- 

 

Agilitystevnet gikk med et overskudd i 2019 på kr 20.160.-. Dette er lavere enn vanlig, og kan skyldes 

«stevnekollisjon».  Kostnader til premier er ikke inkludert i beløpet. 

Brukskurs i 2019, viser et underskudd på kr 7.006, -.  Bruksgruppen søkte om, og fikk tildelt kr. 12.000, - til 

kursvirksomhet/trening i 2019. Dette beløpet er innbakt i underskuddet, og er dermed et kalkulert 

underskudd.  Det har vært stor og god virksomhet i denne gruppa i 2019. 

Det var for øvrig kun Bruks og Agility som gjennomførte stevner i 2019.  Rallylydighetsstevne og LP-stevne, ble 

avlyst på grunn av hundesykdommen.  Dette i tråd med NKK sin anbefaling. 
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Se tabell over for øvrige resultat. 

Konto 3400: Vi har mottatt kr 43.652, - i 2019.  

• Kr. 10.800, - fra Studieforbundet, noe høyere enn året før.  

• Kr. 6.397, - fra Grasrotandelen i Norsk Tipping, noe mer enn i 2018. 

• Kr 615,- kundeutbytte fra Gjensidige. 

• Kr. 25.839, -. Momskompensasjon, for regnskapsåret 2018.   Summen er betydelig høyere enn året før, 

og dette skyldes store utgifter i forbindelse med oppgradering på Brekke i 2018. 

Konto 3900: «Andre driftsrelaterte inntekter» er bokført med kr 27.000, -.  I summen er inkludert salg av 

hengeren (kr 25.000, -) samt salg av agility-utstyr. 

Konto 5517: Det er opprettet en ny konto:» Innkjøp av premier/rosetter».  Her er det bokført kr 24.118, -, og 

gjelder alle grupper.  Siden ikke alle stevner som var planlagt i 2019, ble avholdt, kan disse premier/rosetter, 

forhåpentligvis brukes i 2020. 

Konto 5514: Støtteordning, bokført med kr 12.500, - vedrører bl. annet støtte til kurs for LP-instruktører, og 

støtte til medlemmer som deltok i Nordisk mesterskap i rally og agility, 

Konto 5512: Diverse driftskostnader, utgjør kr 28.798, - mot budsjett kr 45.000. -.  

Konto 6020: Avskrivning på immaterielle eiendeler, kr 10.090, -.  Dette er OODK-poeng som er brukt i 2019.  

Medlemmene har til gode kr 12.360, - per 31.12.2019. 

Konto 6301: Leie treningslokaler, kr 58.843, -.  Vedrører leie av hall hos Bærum hundesenter vinter/vår.  Leie 

av Brekke, samt Ellingsrud Gård (AG).  

Konto 6551: «Anskaffelser av diverse utstyr» utgjør kr. 20.890, -, mot budsjettert 30.000, -. Denne posten 

består hovedsakelig av innkjøp av agilityutstyr.  (kr. 13.000, -), ny rallykasse etc. 

Periodisering i balansen: Kortsiktig gjeld: Innbetalinger i desember, kr. 35.825, - som vedrører innetrening i 

2020 på Bjerke. 

Sum eiendeler pr. 31.12.2019 er til sammen kr 790.303, -. 

 

Oslo, 14. februar 2020. 

Unni Johanna Einemo 

Kasserer 
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d. Revisjonsberetning  

 

 

 

Forslag til vedtak sak 2:  

Årsberetningene tas til orientering 
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Vedlegg 2 

Sak 3 Behandling av revidert regnskap for 2019 og sak 4 Godkjenning av budsjett for 2020 

 forts. 

Konto: INNTEKTER Budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2020 

3101 Kiosksalg 20 000            10 808            12 000            4 412               12 000            

3102 Rallystevne inntekt 22 000            14 201            15 000            15 000            

3103 Lydighetsstevne inntekt 10 000            14 963            15 000            600                  15 000            

3104 Agilitystevne inntekt 65 000            58 107            60 000            37 544            55 000            

3105 Bruksstevne inntekt 5 000               6 270               7 000               1 750               5 000               

3106 Rallykurs inntekt 25 000            10 200            12 000            20 700            23 000            

3107 Lydighetskurs inntekt 20 000            14 300            15 000            31 900            30 000            

3108 Agilitykurs inntekt 51 000            30 750            35 000            27 450            30 000            

3109 Brukskurs inntekt 14 000            13 850            14 000            63 085            50 000            

3111 Trening felles 18 000            33 811            35 000            44 490            45 000            

3112 Medlemskontigent 85 000            81 420            82 000            88 095            90 000            

3113 Dugnadsinntekt 50 000            25 000            

3400 Spesielle off. tilskudd 26 000            27 095            35 000            43 652            30 000            

3900 Andre driftsrelaterte inntekter 500                  500                  25 000            27 400            10 000            

Sum driftsinntekter 411 500          341 275          362 000          391 078          410 000          

UTGIFTER

5501 Kiosk kostnader 15 000            7 402               10 000            7 779               10 000            

5502 Rallystevne kostnader 5 000               7 078               8 000               8 000               

5503 Lydighetsstevne kostnader 7 000               3 153               5 000               774                  5 000               

5504 Agilitystevne kostnad 13 000            16 012            18 000            17 384            20 000            

5505 Bruksstevne kostnad 5 000               2 892               4 000               2 312               2 000               

5506 Rallykurs kostnad 20 000            10 000            20 000            22 000            23 000            

5507 Lydighetskurs kostnad 20 000            6 520               20 000            16 072            30 000            

5508 Agilitykurs kostnad 41 000            27 850            35 000            25 620            30 000            

5509 Brukskurs kostnad 12 000            13 444            18 000            70 091            50 000            

5510 Dugnadskostnader NM Lydighet 2 000               356

5511 Stevneutgifter lag  - agillity/rally 11 000            8 430               14 000            5 079               10 000            

5512 Diverse driftskostnader 25 000            38 479            45 000            28 798            35 000            

5513 Klubbmesterskap, morroløp og fest 10 000            10 826            20 000            6 394               10 000            

5514 Støtteordning 4 000               6 000               20 000            12 500            20 000            

5517 Premier/Rosetter 24 118            15 000            

6020 Avskrivning på immaterielle eiendeler 5 000               7 200               8 000               10 090            15 000            

6300 Leie lokaler 1 500               480                  1 500               1 874               2 000               

6301 Leie treningslokaler 30 000            25 989            45 000            58 843            50 000            

6551 Anskaffelse div utstyr 40 000            19 593            30 000            20 980            50 000            

6600 Oppgradering Brekke 2018 164 510          2 000               

6552 Lys på Brekke 7 000               4 031               7 000               2 626               4 500               

6800 Kontorrekvisita 500                  2 330               3 000               2 395               3 000               

6810 Datakostnad 3 000               4 325               4 000               4 185               10 000            

6860 Møter og kurs 1 500               312                  2 000               4 842               5 000               

6940 Porto 1 000               280                  500                  

7000 Drivstoff 2 500               1 424               2 000               

7410 Kontingenter 2 000               1 950               2 500               2 000               2 500               

Ny konto Jubileum 40 000            

7430 Gaver 6 000               3 679               6 000               5 003               6 000               

7500 Forsikringspremier 4 500               4 382               4 700               3 565               4 500               

7770 Bank og kortgebyrer 1 500               892                  1 000               1 064               1 500               

Sum driftskostnader 296 000          398 395          354 200          357 812          464 000          
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Forslag til vedtak sak 3:  

Regnskapet for 2019 godkjennes  

 

Forslag til vedtak sak 4:  

Budsjettforslaget for 2020 vedtas  

 

Driftsinntekter 411 500          341 275          362 000          391 078          410 000          

Renteinntekter 3 000               2 934               3 000               5 574               6 000               

Ekstraordinær inntekt

Sum inntekter 414 500          344 209          365 000          396 652          416 000          

Driftskostnader 297 000          398 395          354 200          357 812          464 000          

Årsresultat 117 500          54 186-            10 800            38 840            48 000-            

Balanse  '31.12.2018  '31.12.2019

Kortsiktig fordring 11 500            

Kasse kontanter 3 260               2 250               

Brukskonto 58 840            55 712            -                   

Sparekonto 666 788          732 341          

Sum eiendeler 740 388          790 303          

 '31.12.2018  '31.12.2019

Inngående balanse 769 824          715 638          

Årets resultat 54 186-            38 840            

Egenkapital 715 638          754 478          

Kortsiktig gjeld 24 750            35 825            

Sum egenkapital og gjeld 740 388          790 303          

Oslo, mars  2020

Widar Bratlie Tone Løkstad Unni Johanna Einemo

Styreleder Nestleder Kasserer

Hege Torp Anne Åbyholm Kristen Knudsen

Styremedlem Styremedlem Vara styremedlem
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Vedlegg 3 

Sak 5 Behandling av kontingent 2021 

På bakgrunn av at klubbens fortsatt har solid økonomi, foreslår styret at kontingenten 

forblir uendret i 2021 for alle medlemsgruppene.  

• Hovedmedlem OODK kr. 310,- 

• Husstandsmedlem OODK kr. 75,- 

• Medlem i NKK (obligatorisk, kommer i tillegg) kr. 220,-  

 

Forslag til vedtak sak 5:  

Medlemskontingenten for 2021 endres ikke. 
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Vedlegg 4 

Sak 6 Valg  

Valgkomiteens innstilling: 

Verv Nåværende Periode Forslag fra valgkomiteen 

Leder (2 år) Widar Bratlie 2 år Marianne Aker 

Nestleder Tone Løkstad Ikke på valg - 

Kasserer (2 år) Unni Einemo 2 år  

Sekretær  Astrid Joensen 1 år Anette Jægersborg 

Styremedlem Hege Torp 2 år Hege Torp 

Styremedlem  Anne Åbyholm Ikke på valg - 

Styremedlem  Linda Egeberg 2 år Wenche M. Olsen 

1. vara styremedlem  Nini Cappelen 1 år Nadia Grinde Andersen 

2. vara styremedlem  Kristen Knudsen 1 år  Tormod Skaret 

Revisor Mari Eidstuen 1 år Mari Eidstuen 

Vara revisor Christina Sepulveda 1 år Anne Kari Brekke 

Leder valgkomiteen Annike Høysæter Asserson 1 år Christin Grabo 

Medlem valgkomiteen  Grethe Rydning 1 år   

Medlem valgkomiteen  Marianne Aker 1 år Helle Moen 

Vara valgkomiteen  Iren Larsen 1 år Marit Johansen 

 

Valgkomiteen v/Annike Høysæter Asserson (sign) 
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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 stemmeseddelen bli kjent 
ugyldig. Man kan også velge å ikke avgi stemme (ikke sette kryss).  

 

VERV KANDIDAT JA BLANK 

Leder (2 år) Marianne Aker     

Kasserer (2 år)       

Sekretær (1 år) Anette Jægersborg     

Styremedlem (2 år) Hege Torp     

Styremedlem (2 år) Wenche M. Olsen     

1. vara styremedlem (1 år) Nadia Grinde Andersen     

2. vara styremedlem (1 år)  Tormod Skaret     

Revisor (1 år) Mari Eidstuen     

Vara revisor (1 år) Anne Kari Brekke     

Leder valgkomiteen (1 år) Christin Grabo     

Medlem valgkomiteen (1 år)       

Medlem valgkomiteen (1 år) Helle Moen     

Vara valgkomiteen (1 år) Marit Johansen    

 

 


