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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

66/2020 Godkjenning av innkallingen 
 

  Ok 

67/2020 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige 
styremøte. 
 

  Ok 

68/2020 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

   

69/2020 Hastesaker håndtert og infosaker til styret. 

1. Endringer vedrørende websiden vår. 
Nåværende webside er basert på et system som går ut på 
dato til nyttår og hvis vi vil fortsette å ha hjemmesiden 
hos Serit, må den oppdateres over på nytt system, 
WordPress. 
Oppdateringen er gratis, men det koster 350,- + mva 
ekstra per måned videre. 
Fra før betaler vi 299,- + mva i mnd for kun websiden. 
Ekstra for mail og domene. 
Altså en dobling av prisen. 
Grunnen til at det er en hastesak er at de har satt svarfrist 
til 15.november! 
 
Derfor anbefaler jeg altså at vi avslutter kundeforholdet 
vårt hos det som nå heter Serit. 
Vi vil da få full kontroll på webside og e-poster selv. 
Det vi da må gjøre, når vi får kontroll og avslutter med 
Serit, er å finne ny webhost. Type velkjent, nordisk, er 
anbefalingen fra Vidar. Så må vi flytte e-postene våre til 
feks Google, kanskje vi endelig slipper at folk ikke får det 

  
 Randi 
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vi sender ut. 
Videre må vi så bygge ny webside. 
Håpet er at om alt går greit, så kan vi lansere ny webside 
1.jan. 
 
Akkurat priser og sånn, design og slike ting, må vi komme 
tilbake til. Det viktigste nå før 15.nov er at styret 
bestemmer om vi skal fortsette som kunder hos Serit eller 
ei. 
 
Vedtatt på nett: 10 stemmer for. Vi avslutter 
kundeforholdet hos Serit. 

2. Endret en-hundsregel på egentreningsgruppene i 
lydighet. 
Vi har i mange år hatt regel om kun en hund på trening, i 
lydighetsgruppene. 
I teorien er det en god regel, som skulle sørge for at det 
ikke ble urettferdig fordeling av treningstidene på 
gruppene. 
I praksis skaper regelen mye trøbbel og hodebry, spesielt 
for meg som komiteleder, som i flere år har måttet 
håndtere meldinger, hendelser og leke politi. 
Det har hele veien vært et ønske fra de med mer enn en 
hund, at de skal kunne fordele treningstiden sin på sine 
hunder, da man ofte ikke har mulighet til å holde av flere 
kvelder, eller kun prioritere en hund. 
 
Etter mange, mange ønsker, mange misforståelser og et 
par hendelser på gruppene, ønsker jeg derfor at vi tester 
ut at folk får fordele treningstiden sin, på hundene sine. 
Dette testes i første omgang ut i ukene frem mot jul. 
 
Deltakerne på gruppene må følge disse punktene: 
- Hunder som venter på å trene, må ligge i bur i hallen 
eller vente i bilene. 
- De som trener med mer enn en hund, må vise hensyn til 
de andre på gruppa, slik at alle får trent så greit som 
mulig. 
- Det er viktig at selv om man trener flere hunder, tar seg 
pauser, så banen er tilgjengelig for de andre på gruppa. 
- Vi forventer at dere, klubbens medlemmer, klarer å 
snakke sammen på en ordentlig måte, og finne løsninger, 
for eksempel hvis noen ønsker seg fellesøvelser, hjelp, 
trene med spesielle forstyrrelser, trene alene noen 
minutter eller bruke større deler av banen. 
 
Vedtatt på nett: 9 stemmer for, 1 blank. LP-
gruppedeltakerne får fordele treningstiden sin på flere 
hunder. 
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70/2020 Innkommen korrespondanse 
 
Mail fra NKK 9.nov 2020: 

Utdypende informasjon om RS-forslag til økt 
grunnkontingent 
Hovedstyret foreslår en grunnkontingentøkning til kr 700 for 2021. 
Dette er en vesentlig økning fra dagens nivå, og vi har, som forventet, 
fått mange reaksjoner på forslaget. Hovedstyret ønsker å utdype 
informasjonen gitt i RS-papirene til klubber, forbund og regioner. Vi 
forsøker her å beskrive mer inngående hvilke vurderinger som er 
gjort, hvilke tiltak som er iverksatt og skal iverksettes for å redusere 
kostnader, og hvordan NKKs inntekter skal benyttes i 2021 til beste for 
både klubber, forbund, regioner, og deres enkeltmedlemmer. Se 
vedlegg 1 

Vedtak:  Styret ønsker å involvere medlemmene våre hvis det 
kommer til en avstemning. Randi forbereder. 

  
Randi 

 

71/2020 Status økonomi 
Bra økonomi 
 

   

72/2020 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
- Bente Ailin Grip er kommet med i komiteen. Hun er klubbens 
representant i Sørlandsappellutvalget. 
- LP-stevnet 17. og 18. oktober er avholdt. Øystein Ødegård dømte. 
Stevnet gikk greit, 32 påmeldte, en del frafall i siste liten, noe venting, 
men alt i alt en fin helg. 
Opplegget med å dele et stevne over to dager, fungerer dog ikke som 
ønsket. Vi ønsker oss tilbake til en-dagsstevne og tar kontakt med NKK 
for å høre om vi kan gjøre om på søknaden som ligger inne for 2021. 
- Bronsemerkeprøve avholdt ifm lp-stevnet. 15 påmeldte, 5 klarte 
merket! Randi dømte. 
- Innetreningsgruppene er i full gang. Fungerer greit generelt. Alle 
gruppene er fulltegnet, noe varierende oppmøte på 
egentreningsgruppene. 
- Rallykurset med eksterne instruktører 14. og 15. nov ble avlyst pga 
smittefaren ved flyreiser. 
I stedet holder Tanja og Randi gratiskurs for klubbens instruktører, en 
dag med lydighet og en dag med rally. I tillegg blir det to minikurs for 
øvrige medlemmer. 
- Vi har avlyst cupene som var planlagt inne. Kjører vanlige treninger i 
stedet. 
- Vi har meldt inn 17.april som aktuell dato for Sørlandsappellen i 
Arendal. Avsluttende runde. 

 
Agility: 
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Hytte: 
Hei. Ikke så mye som skjer, men vi jobber fremdeles med å finne noen 
som kan ta på seg jobben med muren. Sam Eydes skole kunne ikke, og 
var veldig sene til å svare. Nå har vi kontakt med "Trygve Jensen". Vi 
rapporter nytt så fort vi vet noe. Ellers går vaskingen etter lista, og alle 
er kjempe flinke.  
 
Hyttekomiteen ønsker å samles til en liten Juleavsluttning, og lurer på 
om vi kan få dekket litt av maten?  
 
Mvh 
Siv Omholt  

 
Leder:  
 

Bruks: 
Nosework helgekurs avholdt med 5 deltagere. 29 LGTer gjenomført 
med 17 ekvipasjer i action. Mange godkjente tester.  
God aktivitet på klubb treninger i både nosework og bruks.  
Komiteen ser på muligheten av å låne banen 
til schæferhundklubben til brukslydighets treninger til våren. 
Komiteen har begynt å planlegge kurs til neste år. Mette Madsen og 
Jannicke Schjøtt Christensen har kommet inn i komiteen. 

 
73/2020 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 

 

 

   

74/2020 Oppdatering av instruktørgodene. 
Vi har tidligere snakket om at det begynner å bli 
kjempevanskelig å få instruktørene våre til å holde kurs. I høst 

sleit jeg veldig med å få tak i nok instruktører til høstens LP-
kurs. Nå sliter agilityen veldig med å få instruktører til 
innetreningskurset. Foreløpig har de bare fått nok til 6 deltakere, 

mot 18 nå før jul. Rett og slett litt krise! 
 
Derfor har vi ønsket å se på om en oppdatering av godene kan 

hjelpe på. 
 
Jeg og Bente har diskutert og regnet litt og legger derfor frem 
dette forslaget: 

- Økt godtgjørelse, opp fra 150/75 til 200/100. Økningen må 
dekkes inn ved økning av kursprisene. 
- Økt kjøregodtgjørelse, fra 6 til 10 mil pr gang. Økningen må 

dekkes inn ved økning av kursprisene. 
- Instruktørene som holder kurs inne, får gratis innetrening 
samme sesong. Utgiften dekkes ved økning av kursprisene. 

- 12 deltakere per kursgruppe inne. Fungerer i dag fint for ag. 
Burde fungere ypperlig for rl og lp også. Dele gruppa i to og la 
seks og seks trene økter som hovedopplegg. 12 deltakere 

 Randi  
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hjelper på å unngå for stort prishopp i kursprisene. 
- Øke dekningsgrad for egne kurs, fra 50% til 100%, så lenge 

instruktøren har dekning på konto. Budsjetteres i budsjettet som 
legges frem for årsmøtet. Foreslår budsjettpost på 65 000,-. 
Summen er basert på tidligere årsregnskap, men det er en ca-

sum. 
 
Jeg kommer frem til ny kurspris inne på 1850,-. 12 kvelder, 12 

deltakere. Tok et gjennomsnitt på kjøring en vei, for to 
instruktører. 
De fleste bor jo i nærheten. Den nye kursprisen gir bare ca 

400,- i overskudd, men det er vel heller ikke noe poeng i stort 
overskudd her. 
 

Ny kurspris ute blir feks 1600,-/2200,-. 20 timers kurs, 10-12 
deltakere. 
Andre kursoppsett må eventuelt regnes ut hver for seg. 

Utekursene gir større overskudd. 
 
Vedtak: Styret vedtar forslaget om fornying og økning av 
instruktørgodene med en prøveperiode i 2021.  
Evaluering mot slutten av 2021. 
8 av 8 stemmer for. 
 

75/2020 Oppfølgningssak websiden 
Jeg og Vidar har undersøkt litt mer og kommet frem til en løsning vi 
tror vil fungere greit for websiden vår. 
I dag ser det ut til at vi har en årsutgift på ca 8900,- for webside og e-
post. 
Den nye prisen Serit ville innført lå på ca 13 000,- per år for webside 
og e-post. 
Ved å flytte websiden til Domeneshop, vil årskostnaden for websiden 
komme på 420,-. 
 
Vi har i mange år hatt problemer med e-postene våre, at de ikke 
kommer frem. Derfor vurderer vi å flytte dem til Google. Dette koster 
litt, men det vil løse mye trøbbel for oss. 
Fem e-poster hos Google vil ha en årspris på 3100,-. Eventuelle ekstra 
adresser koster 50,- per måned. 
 
Der er også e-postmuligheter bakt inn i prisen fra Domeneshop, men 
det må undersøkes nærmere, så vi ikke igjen får problemer med at e-
postene ikke kommer frem til mottakerne. 
 
Ny årspris for webside (hos Domeneshop) og e-post (hos Google), vil 
bli 3520,-, og det er jo uansett under halv pris av det vi betaler i dag. 
 
Vi anbefaler at vi oppretter konto hos Domeneshop, som vi to har 
tilgang til i første omgang. Vi undersøker videre mtp e-post, men 
ønsker i utgangspunktet at styret vedtar at vi kan overføre de til 

 Randi  
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Google, om det er den beste løsningen. 
 
Vedtak: Styret støtter webansvarligs ønske om å opprette 
kundeforhold hos Domeneshop for webside, og Google for e-post, 
om nødvendig. 
8 av 8 stemmer for. 
 

76/2020 Tilbakebetaling kursavgift 
Vi har fått inn en søknad om å få tilbakebetalt en del av kursprisen, for 
en kursdeltaker som gikk glipp av størsteparten av lydighetskurset, 
pga løpetid. 
Hun fikk deltatt på to av åtte kvelder. Hun søker om å få tilbake 2/3 av 
kursavgiften som var 1200,-, altså 720,-. 
 
Vedtak: Styret godkjenner søknaden og deltakeren får tilbakebetalt. 
8 av 8 stemmer for. 

 

 Randi  

77/2020 Brukstige 
Bruksen ønsker seg en stige som kan stilles opp og ned. Forslag til nye 
stige: 
 https://jamihundsport.se/sv/produkter/bruks-lydnad-rally-
agility/tavling-o-traningsredskap/stallbar-
tavlingsstege.html?fbclid=IwAR0hd94FUReOWY8gxZiPv9oGKkXIytdhU
HneC_mQDLC8L0JVhpgq-HnqU0E 
 
Eller: 
At vi fikser den vi har og får bygget en ny. Siv har vær i kontakt med 
Sam Eyde og de kan bygge en mindre stige for 3000,- i materiale + litt 
for jobben. Stian kan fikse den gamle (bytte trinn og male rustflekker) 

for rundt 2000,-.  
 
Se vedlegg 2 
 

Vedtak: Styret er enstemmige for alternativ 2 (8 av 8), for å bygge en 
mindre stige og fikse den gamle mot faktiske kostnader. 

 

 Victoria  

78/2020 Innetreninger i hallen  
Det er også et ønske om å prøve å bygge opp bruks miljøet i klubben 
igjen. Bruksen ønsker derfor å gå tilbake til en ren brukslydighets 
gruppe inne i hallen på tirsdager 16.00 -18:00. Det er vanskelig å få 
trent på de spesifikke bruksøvelsene når de er sammen med 
lydigheten. Mette har tilbudt seg å hjelpe og instruere på en sånn 
gruppe.  
Se vedlegg 3 
 
Vedtak: Styret støtter forslaget, det må være en gruppe på 10 
ekvipasjer for å dekke det økonomiske. Victoria tar det videre med 
brukskomiteen. 

 

 Victoria  

https://jamihundsport.se/sv/produkter/bruks-lydnad-rally-agility/tavling-o-traningsredskap/stallbar-tavlingsstege.html?fbclid=IwAR0hd94FUReOWY8gxZiPv9oGKkXIytdhUHneC_mQDLC8L0JVhpgq-HnqU0E
https://jamihundsport.se/sv/produkter/bruks-lydnad-rally-agility/tavling-o-traningsredskap/stallbar-tavlingsstege.html?fbclid=IwAR0hd94FUReOWY8gxZiPv9oGKkXIytdhUHneC_mQDLC8L0JVhpgq-HnqU0E
https://jamihundsport.se/sv/produkter/bruks-lydnad-rally-agility/tavling-o-traningsredskap/stallbar-tavlingsstege.html?fbclid=IwAR0hd94FUReOWY8gxZiPv9oGKkXIytdhUHneC_mQDLC8L0JVhpgq-HnqU0E
https://jamihundsport.se/sv/produkter/bruks-lydnad-rally-agility/tavling-o-traningsredskap/stallbar-tavlingsstege.html?fbclid=IwAR0hd94FUReOWY8gxZiPv9oGKkXIytdhUHneC_mQDLC8L0JVhpgq-HnqU0E
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/2020 Eventuelt 
Helger i hallen 
5.-6.desember leid, men ikke laget opplegg, gis til bruks og  ag, 
komiteene lager opplegg. 
6.-7. feb leid men ikke opplegg enda. 
6.-7.mars leid, men ikke opplegg enda. 
 
-Årsmøte 
Torsdag 25.februar kl 18.00, tas ut av innetreningskalenderen. 
 
-Påmelding til innegrupper 1.des-7.des, Randi har ansvar. 
 
-Vidar har google kalender for lp og rl, foreslås også for bruk til bruks 
og ag, komiteledere ser på det. 
 

 

 

Victoria/Bente 

 
 

 Til neste møte 
Halvårsplaner 
 
Neste møte er planlagt:  
Mandag 14.desember. 
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Vedlegg til sak 70/2020 

Utdypende informasjon om RS-forslag til økt grunnkontingent 
Hovedstyret foreslår en grunnkontingentøkning til kr 700 for 2021. Dette er en vesentlig økning fra dagens 
nivå, og vi har, som forventet, fått mange reaksjoner på forslaget. Hovedstyret ønsker å utdype 
informasjonen gitt i RS-papirene til klubber, forbund og regioner. Vi forsøker her å beskrive mer inngående 
hvilke vurderinger som er gjort, hvilke tiltak som er iverksatt og skal iverksettes for å redusere kostnader, 
og hvordan NKKs inntekter skal benyttes i 2021 til beste for både klubber, forbund, regioner, og deres 
enkeltmedlemmer. 

Historisk inntekt- og kostnadsbase 
Situasjonen med alvorlig sykdom hos hund høsten 2019 medførte at NKK, med bakgrunn i råd fra 
Mattilsynet og Veterinærinstituttet, innstilte ca. 350 prøver, utstillinger og konkurranser i september og 
oktober. Dette medførte et betydelig inntektsbortfall for hele NKK organisasjonen. For NKK sentralt 
medførte alle innstillingene et direkte inntektsbortfall på ca 1,1 millioner kroner. Hovedstyret varslet 
derfor RS2019 om et behov for å bygge en bufferkapital for å stå imot slike kriser i fremtiden. 

Før vi rakk å bygge denne nødvendige bufferkapitalen, traff koronakrisen oss med full kraft. 

I mars/april 2020 stengte regjeringen for muligheten til å samle mennesker pga smittefare. En totalt 
uforutsett hendelse utsatte nok en gang Norsk Kennel Klub for et stort og plutselig inntektsbortfall. 
Aktivitetsbaserte inntekter utgjorde 23 millioner (inkl varesalg) i 2020-budsjettet – rundt 30 % av totale 
inntekter. Budsjetterte aktivitetsbaserte kostnader som bortfaller ved aktivitetsstans var budsjettert til 
rundt 10 millioner kroner. Differansen mellom inntekt og direkte kostnader skulle bidra til å dekke faste 
kostnader til drift av NKK sentralt, drift og utvikling av IT-systemer, dommerutdanning, kostnader til 
regioner, FCI, NKU og drift av administrasjonen og de oppgavene som løses der som ikke direkte utløser 
inntekter. 

NKK sentralt arbeider med både inntektsgenererende oppgaver, men også oppgaver som i sin natur ikke 
genererer inntekter, men likevel er særdeles viktige for formålet til NKK. Inntektsgenerende inntekter 
utover aktiviteter, er f.eks. registrering, kurs og konferanser, nettbutikk og salg av helseprodukter. Sentrale 
oppgaver som ikke er inntektsgenererende er støtte til klubber og forbund, medlemsservice overfor 
enkeltmedlemmer i klubber og forbund, informasjon til valpekjøpere (potensielle fremtidige medlemmer), 
oppdrettere mv. Også politisk aktivitet, arbeid mot media/presse, informasjon til befolkningen generelt, 
drift av Dogweb, nettsider, sosiale medier mv er sentrale oppgaver som pr nå finansieres av 
grunnkontingent, aktivitets- og registreringsinntekter. 

Et budsjett der 30 % av inntektene genereres av aktiviteter er ikke bærekraftig lenger. Derfor har 
Hovedstyret valgt å legge frem forslag til et aktivitetsuavhengig budsjett for fremtiden. 

Aktivitetsuavhengige inntekter økes 
Et aktivitetsuavhengig budsjett, er et budsjett som sikrer økonomien til å gjennomføre formålsfestede 
oppgaver også dersom ingen aktiviteter kan avholdes. 

Deler av inntektene NKK sentralt har vil også i fremtiden komme fra aktiviteter, men ikke en større del enn 
at det ikke truer NKKs eksistensgrunnlag om de bortfaller. 

I fremlagt 2021-budsjett er aktivitetsbaserte inntekter 10,5 millioner kroner, og aktivitetsbaserte 
kostnader rundt 2 millioner kroner. Uten aktivitetsinntekter vil fremdeles viktige oppgaver kunne 
videreføres, og eksistensgrunnlaget for organisasjonen trues ikke. 
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Likviditeten er ikke lenger basert på inntekter fra aktiviteter. Dette gjør organisasjonen resistent mot 
fremtidige nedstenginger av samfunnet, og også for strenge koronarestriksjoner generelt. 

Hovedinntektskildene i fremlagt budsjett er grunnkontingent, registrerings- og ID-inntekter, inntekter fra 
helsetjenester og inntekter fra samarbeidsavtaler, nettbutikk/varesalg og kurs/konferanser som også kan 
kjøres digitalt ved behov. 

Faste kostnader er redusert i 2020 og skal ytterligere ned i 2021 
Faste kostnader ved drift er allerede vesentlig redusert, og tas ytterligere ned i fremlagt budsjett. 
Hovedkuttet kommer i personalkostnader gjennom en kraftig reduksjon i bemanningen i NKK sentralt. 

Ved utgangen av første kvartal 2021 vil administrasjonen bestå av 10 medarbeidere (8,5 årsverk) færre enn 
ved inngangen til 2020 – en bemanningsreduksjon på 23 %. 

31.12.2019 hadde NKK sentralt rundt 36 årsverk, fordelt på fem avdelinger: Helse/ registrering, 
aktivitet/organisasjon, IT-utvikling, marked/kommunikasjon og økonomi/regnskap, i tillegg til 
administrerende direktør, assisterende direktør og administrasjonssekretær. NKK var i gang med å 
rekruttere ny leder til helse- og registreringsavdelingen, en prosess som ble stanset i mars. 

I september 2020 har NKK rundt 31 årsverk, fordelt på to avdelinger: «fagavdelingen» og 
«administrasjonsavdelingen», og med juridisk/organisasjon i stab. Rollene som assisterende direktør og 
administrasjonssekretær er avviklet, og ledergruppen er redusert til tre personer: Administrerende 
direktør og to avdelingsledere. 

Fem personer har sluttet i Norsk Kennel Klub og blir ikke erstattet og det er i tillegg gjennomført en 
nedbemanningsprosess som vil resultere i en ytterligere reduksjon tilsvarende tre årsverk innen utløpet av 
første kvartal 2021. 

Fremlagt budsjett forutsetter en ytterligere nedbemanning i tredje kvartal tilsvarende tre årsverk. Denne 
nedbemanningen forutsetter en flytting av arbeidsoppgaver ut av NKK sentralt, og vil kreve 
kompetanseoverføring og utvikling av IT-løsninger for å kunne gjennomføres. 

Full økonomisk effekt av nedbemanning vil først oppnås i 2022. 

Behov for bufferkapital 
Regnskapet for 2019 viser en egenkapital på 16 millioner kroner. Det er viktig å merke seg at dette ikke er 
disponible midler, egenkapitalen består av bankinnskudd, varige driftsmidler, varelager og 
kundefordringer. Hovedstyret mener 2020 har vist behov for at en vesentlig del av egenkapitalen i 
fremtiden består av bankinnskudd/tilgjengelige midler – altså en bufferkapital. 

Likviditetsprognosen for 2020/2021 viser at bufferkapital/tilgjengelig kapital ved årsskiftet vil være på 
rundt 4 millioner – hvorav 3 millioner er lån fra klubber og forbund. 

Hovedstyret mener en bufferkapital i NKK bør ligge rundt 14 millioner kroner, og at det haster å få denne 
på plass. Det er lagt opp til at store deler av overskuddet i fremlagt budsjett skal gå til å bygge denne 
bufferen for fremtiden. 

Behov for investeringer i IT-systemer 
Dersom vi skal kunne nå strategimål om bedre service til klubber, forbund og regioner parallelt med 
nedbemanning av NKK sentralt er vi avhengige av å gjøre vesentlige endringer i IT-systemer. Nær all 
planlagt IT-investering for 2020 ble stanset i mars og må gjenopptas. I tillegg må systemene legges om og 
åpnes opp for tillitsvalgte slik at prosesser som i dag må gjøres sentralt kan gjøres direkte. Med rundt 
50 000 telefoner og enda flere eposter årlig, ønsker Hovedstyret også å utvikle saksbehandlingsportaler 
særskilt for klubber, forbund og regioner som gjør at dere ikke må «stå i kø» sammen med 
enkeltmedlemmer og andre interessenter. Planlagte investeringer i 2021 er anslått til en kostnad på rundt 
6 millioner. Store deler av denne vil føres som eiendeler som avskrives, men vi er likevel avhengige av å ha 
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tilgjengelig likviditet til gjennomføringen neste år. Dette reflekteres i fremlagt budsjett gjennom økte 
avskrivninger kombinert med planlagt overskudd. 

Budsjettoverskudd i fremlagt budsjett 
Samlet overskudd i fremlagt budsjett er på 27 millioner. Dette er planlagt disponert som følger: 

Tilbakebetaling av lån til klubber og forbund:                    3 millioner 
Oppbygging av buffer/tilgjengelig likvid egenkapital:      14 millioner 
IT-investeringer:                                                                            6 millioner 
Margin for bortfall av aktiviteter (inntil 8,5 mill netto):  4 millioner          

  

Denne informasjonen er også publisert på Representantskapsmøtets nettsider 

  

Med vennlig hilsen 

På vegne av NKKs Hovedstyre 

  

Med vennlig hilsen 

Cecilie Holgersen 
Avdelingsleder 
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no 

 
 
 
 
Vedlegg sak 77/2020 
 

 
 

https://www.nkk.no/rs-2020/informasjon-fra-hovedstyret-om-forslag-til-grunnkontingent-for-2021-article179316-1382.html
javascript:void(0);


 

Anette Nesheim Hamre 
referent Side 11 av 11 

 
Vedlegg sak 78/2020 
 
Hei! 
  
Vi er nå i gang med å jobbe for å få opp NBF bruksaktiviteter i klubben. Komiteen har utvidet med to 
personer som er aktive i konkurranser NBF, både spor og rundering. Dette for å få økt interesse for å 
trene bruks i AOH. Alle i komiteen ønsker at AOH skal ha bruks tilbud til medlemmene sine. Slik det har 
vært, så har tilbudet vært fraværende de senere år. 
  
Det er allerede en gruppe som er i gang på dagtid med å trene felt, denne har Siv Svendsen dratt i gang 
og er aktiv i. Gruppen har fått god respons på treningene sine og det er mange som trener. 
  
Det neste Brukskomiteen mener er nødvendig å få i gang, er en bruksapell gruppe. Vi mener det må til 
for at vi skal få i gang en bruksgruppe som også kan sikte seg inn mot konkurranser. Ellers trenger vi alle 
en hund som har grunnleggende lydighet for å trene i skogen, dette er også en sikkerhet for klubben. 
  
Bruks hadde for en tid tilbake egne treninger i hundehallen på tirsdager fra 16-18, nå er den tiden også 
åpnet opp for lp ekvipasjer i klubben slik at det er felles treninger på tirsdager. 
Vi ønsker å ha denne treningen tilbake til kun å gjelde bruks fra 01.01.21, dette fordi: 
  

1.       Både lp og bruks har en del øvelser som krever ulik plass og ikke minst ulikt utstyr (som også tar plass) 
2.       Vi ønsker å ha en bruks gjeng som hjelper hverandre med bruks øvelsene, og med tema for treningen 

(for eksempel Foran i line som er en bruksapell øvelse). 
3.       Mange som vil i gang med bruks er veldig ferske og kan ikke delta på «felles» treninger slik det fungerer 

nå på lp/bruks treningene. 
4.       Flere vil trenge hjelp til å bare kunne være i hallen uten å for eksempel bjeffe etc på andre. Det vil nok 

være en del nybegynnere i starten. 
5.       Vi stiller med to instruktører som vil dra dette i gang og bidra til at folk får hjelp til øvelsene. Siv 

Svendsen og Mette Madsen, de er begge erfarne instruktører. 
6.       Ser på dette som en god inngang til å få til videre bruks treninger utover våren. 
7.       Skal ha kurs i bruksapell til våren og da får man mest utbytte av å være i gang, og kjent med øvelsene og 

programmet. 
  
Undertegnede (Mette) har vært fast på klubbens inne treninger på tirsdager siden starten. I begynnelsen 
var det bare bruks deltakere med, og det fløt veldig greit selv om vi var på veldig ulike nivå. Jeg som er 
aktiv i NBF programmet fikk trent de øvelsene jeg trengte gjennom sesongen. Nå er det dessverre blitt 
umulig å trene en del av øvelsene, da det er flest som trener ruter etc. og tar mye plass. 
På et tidspunkt (husker ikke når) så ble det bestemt at klubbens treninger skulle gjelde både lp og 
bruksapell. Mener å huske grunnen var at begge grupper skulle få mulighet til å trene både mandager og 
tirsdager. Vi var i hvertfall ikke for få deltakere. 
Mandager har hatt ulike konkurranse krav for å være med, derfor har de fleste som var på bruksgruppe 
treningen blitt utelukket fra mandager og for bruks har ikke dette økt tilbudet. Snarere heller blitt 
dårligere. 
  
Brukskomiteen mener vi trenger egen treningstid for å få til et miljø i klubben, så vi ønsker oss tilbake 
tirsdagene som bruks trening! 
 Ønsker også at brukskomiteen styrer denne dagen selv i forhold til regler og krav til deltagelse (pluss 
hundehallen sine egne regler). Slik som lp gjør i dag. 

  
Med hilsen Mette Madsen på vegne av brukskomiteen 


