
Årsberetning fra Lydighets- og rallylydighetskomiteen for 2021 

Komiteen har i 2021 bestått av: Randi Tjemsland (leder), Tanja Røv, Christian Flørenes, Evy Johnsen, 

Vidar Hoel, Astrid Jahnsen, Bente Ailin Grip, Gøril Grant Holtan og Gidske Houge. 

Astrid Jansen, Evy Johnsen, Bente Ailin Grip, Tanja Røv og Christian Flørenes har i løpet av året 

trukket seg fra komiteen, og vi takker for den flotte innsatsen de la ned, som komitemedlemmer!  

Komiteen har hatt noen få møter og diskuterer en del saker i Facebookgruppen vår. Som hos alle 

andre har det til tider vært veldig rolig, på grunn av nedstengningene og lite aktivitet. 

Aktiviteter 

Utetrening på Hove 

Treningene foregår på Hove. Lydighet på mandager og torsdager, rallylydighet på tirsdager og 

torsdager. Antall ekvipasjer som trener svinger litt, når vi har fått lov til å trene, har det vært godt 

oppmøte. 

Innetreninger 

I tillegg til kursene ute, har vi kjørt kursgrupper inne, i både lydighet og rally i vintersesongen. 

Innetreningene i jan-mars ble avlyst på grunn av restriksjonene, men okt-des ble avholdt med godt 

oppmøte og omtrent fulle grupper.  

Stevner 

I februar skulle vi holdt dobbelt rallystevne i Sørlandets Hundehall, med dette måtte avlyses på 

grunn av restriksjonene.  

13. til 15. august arrangerte vi endelig NM i rallylydighet på Hove!  Det ble en kjempeflott 

stevnehelg, med til sammen 360 startende ekvipasjer i løpet av de tre dagene. Mange av klubbens 

medlemmer deltok og flere kvalifiserte seg til finalen! Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra 

både NRL, dommerne og deltakerne og er veldig stolte over arrangementet!  

21. aug arrangerte vi lydighetsstevne på Hove med 16 påmeldte. 

16. og 17. okt arrangerte vi lp-stevnehelg i Sørlandets Hundehall med 21 påmeldte. 

Kurs lp 

I vår og høst hadde vi ca 40 påmeldte til kursgrupper med valp, nybegynner, videregående og 

bronsemerket til sammen fem grupper. 

 

Kurs rallylydighet 

I vår hadde vi nybegynnerkurs, med ti deltakere og Vidar Hoel og Evy Johnsen som instruktører. Vi 

hadde også en helg med konkurransekurs, med fem deltakere og Vidar Hoel som instruktør. 

 

Det har vært utfordrende å både organisere og holde kurs, både i lydighet og rally, men alt i alt ser vi 

oss fornøyde, omstendighetene tatt i betraktning. 

 

Lydighetscup 

På grunn av restriksjonene ble det kun arrangert seks runder med lp-cup i 2021, hvorav en av 

rundene var klubbmesterskapet. Over 30 ekvipasjer har deltatt i løpet av året. 



Rallycup 

Vi fikk også arrangert tre runder med rallycup. Godt oppmøte og kloss på 50 ekvipasjer har deltatt i 

løpet av året. 

Klubbmesterskap 

2. og 9.sept arrangerte vi klubbmesterskap i rallylydighet på Hove. Vidar Hoel, Børre Iversen, Ann 

Helen Fossdal og Randi Tjemsland dømte og vi hadde 36 påmeldte. 

26.august og 16.sept arrangerte vi klubbmesterskap i lydighet på Hove! Christian Flørenes dømte og 

vi hadde 13 deltakere. 

Årets klubbmestere i lydighet er:  

Rekrutt: Linda Tølkkø og Frøydis 

Klasse 1: Charlotte Hagen og Simen 

Klasse 2: Hilde Holtebu og Blob 

FCI klasse 3: Lotte Nordli og Bondi 

Årets klubbmestere i rally er: 

Klasse 1: Merete De Vibe Kittelsen og Thelma 

Klasse 2: Nora-Juline Inntjore Levinsen og Lumi 

Klasse 3: Marit Mehammer og Lykke 

Eliteklasse: Ann Helen Fossdal og Liz 

Helgen 9.-10.oktober arrangerte Norsk Retrieverklubb avdeling Agder regionmesterskap for region 

sør. Regionmesteren ble Emilie Johansen og Fia med totalt 449 poeng. De deltok i klasse 2. 

Vi gratulerer! 

 

Rallygjengen i klubben reiser mye rundt på stevner og presenterer klubben på en fantastisk måte! Vi 

gratulerer alle med flotte resultat i løpet av året! 

Vi har også et flott knippe med lydighetsekvipasjer som deltar på stevner rundt om, og mange kan 

vise til mange flotte resultater! Vi gratulerer alle mann! 

2021 har vært et spesielt år for lp- og rallykomiteen og vi benytter anledningen til å rette en stor 

takk til alle som har vært med å hjelpe oss på de forskjellige arrangementene! Takk til dere som 

stiller opp i stevnekomiteene og hjelper oss med organisering og arrangering av alt fra cup-runder til 

dobbelt-stevner! 

Og en ekstra spesiell takk til alle som var med på å gjøre NM-helgen til den suksessen den ble! Vi 

hadde et stort mannskap i gang, en flott gjeng, som jobba dugnad i mange, mange timer, både før, 

under og etter stevnet. Vi hadde ikke klart å få til et så stort og flott stevne uten dere! 

Vi vil også takke alle instruktører og hjelpeinstruktører som har gjort kursene våre til en suksess i år 

også! 

 

For Lydighets- og rallylydighetskomiteen 

Randi Tjemsland 


