
Årsberetning Arendal og omegn hundeklubb 

 

Styrets sammensetning i 2022: 

Leder: Anne Linn Johannessen Moen 

Nestleder og leder i Agilitykomitéen: Trine Thorkildsen 

Styremedlem og leder i Brukskomitéen: Siv Svendsen 

Sekretær: Anette Nesheim Hamre (Aina Jade Hansen første del av perioden) 

Kasserer: Ellen Leikvangen 

Styremedlem: Gidske Houge 

Styremedlem: Bente Trydal 

Styremedlem: Tania Bråtlund  

Styremedlem: Victoria Ugland 

 

Valgkomité: 

Leder: Astrid Trollnes Skoog 

Irene Rødelv 

Grete Aftret 

Vara: Bente Ailin Grip 

 

Øvrige roller:  

Leder i Hyttekomitéen fra mai-22: Sølvi Eyde Olsen 

Leder i lydighets og rallykomitéen: Randi Tjemsland 

Webansvarlig: Vidar Hoel 

Revisor: Anne Merete Moen 

 

Klubbens organisering og endringer i løpet av 2022 

Klubben har fire komitéer: Lydighets- og rallykomité, agilitykomité, brukshundkomité og 

hyttekomité. Styrets sekretær og hyttekomitéens leder Aina Jade Hansen trakk seg fra sine 

verv i mai 2022. Anette Nesheim Hamre overtok hennes rolle som styrets sekretær, og Sølvi 

Eide Olsen overtok som leder i Hyttekomitéen og har representert i styret i ett møte før jul.  

 

Styrets arbeid 

I styrets årsperiode fra februar 2022 til januar 2023 har styret avholdt åtte styremøter, og 

behandlet 68 saker.  

 

Medlemmer og aktivitet 

Per 19.01.23 har klubben 539 medlemmer. Vi har omfattende aktivitetsnivå i flere grener. 

Alle komitéer og grener organiserer regelmessige treninger og avholder kurs.  

 



Klubben har i løpet av 2022 også arrangert flere stevner i agility, lydighet og rally. 

Bruksmiljøet er i utvikling, og klubbens første bruksstevne er planlagt for 2023. Klubben har 

også fått økende aktivitet i nosework, en av klubbens medlemmer, Victoria Ugland, er ferdig 

utdannet noseworkdommer og vi har for første gang avholdt noseworkstevne. Klubben har 

også tre medlemmer som ble ferdig utdannet agilitydommere i 2022; Christine Faltner, Esther 

Falck Jacobsen og Anne Linn Moen.   

 

I oktober 2022 ble AoH etter søknad tildelt NM i agility i juni 2023, som vi skal arrangere i 

samarbeid med to andre klubber på Hove i juni 2023. Det er opprettet NM-komité som har 

avholdt flere møter og startet planleggingen. Styrets leder er også leder av NM-komitéen.  

 

For øvrig vises det til komitéenes egne årsberetninger.  

 

Økonomi 

Klubben har en solid og stabil økonomi i vekst. Det vises til egen årsberetning.  

 

  

 

For styret i Arendal og omegn hundeklubb januar 2023 

 

Anne Linn Johannessen Moen 

Styreleder 

 

 


