
Årsberetning fra Lydighets- og rallylydighetskomiteen for 2022 

Komiteen har i 2022 bestått av: Randi Tjemsland (leder), Vidar Hoel, Gøril Grant Holtan, Gidske 

Houge, Tove Melin og Elin Søisdal Gjeruldsen 

Komiteen har hatt noen møter og diskuterer en del saker i Facebookgruppen vår.  

Aktiviteter 

Utetreninger 

Treningene foregår på Hove, både ved klubbhytta og bak Sandum skole. Lydighet på mandager og 

torsdager, rallylydighet på tirsdager og torsdager. Antall ekvipasjer som trener svinger litt, men når 

det er greit vær har det vært godt oppmøte. 

Innetreninger 

I tillegg til treninger og kurs ute, har vi kjørt flere grupper inne, i både lydighet og rally i 

vintersesongen. Innetreningene ble avholdt med godt oppmøte og omtrent fulle grupper. 

Kursgruppene er spesielt populære. 

Stevner 

12. og 13. mars arrangerte vi dobbelt rallystevne i Sørlandets Hundehall. En kjempefin stevnehelg 

med ca 70 deltakere per dag.  

 

Vi har holdt tre prøver for å ta NKKs Bronsemerke i Lydighet:  

3. april i Sørlandets Hundehall, med ni deltakere, hvorav seks klarte merket. 

14. juni på Hove, med seks deltakere, hvorav fire klarte merket. 

16. oktober i Sørlandets Hundehall, med fem påmeldte, hvorav fire klarte merket. 

21. aug arrangerte vi lydighetsstevne i Sørlandets Hundehall, med 14 påmeldte. Kjempehyggelig dag 

med mange fine resultater! Dommer var Rune Bjerkelund. 

 

24. og 25. september arrangerte vi dobbelt rallystevne på Hove. En flott helg med ca 60 deltakere 

per dag. Denne helgen var også Regionmesterskap for Region Sør. Regionmesteren ble Randi 

Tjemsland og Oni med totalt 396 poeng. De deltok i klasse 2. 

Klubben gratulerer! 

15. og 16. okt arrangerte vi LP-stevnehelg i Sørlandets Hundehall med til sammen 55 påmeldte. En 

flott helg med flotte resultater og besøk av en hel gjeng fra Østlandet. Dommere var Rune 

Bjerkelund og Geir Brandtzæg. 

Kurs lydighet 

I vår og høst hadde vi ca 56 påmeldte til kursgrupper med valp, nybegynner, videregående og 

bronsemerket til sammen fem grupper. 

I høst prøvde vi ut en egen dag med felles merketaking for klubbens Bronse, Sølv og Gullmerke. Seks 

ekvipasjer stilte til klubbmerketaking.  

 

Kurs rallylydighet 

I mai hadde vi nybegynnerkurs, med fem deltakere. Vidar Hoel og Gidske Houge var instruktører.  

I desember hadde vi en helg med konkurransekurs, hvor fokuset var det nye regelverket som ble 

innført 1. jan 2023. Innleide instruktører var rallydommerne Hege og Roger Fredriksen og vi var til 

sammen 20 deltakere, 12 med hund og 8 observatører. Et meget vellykket kurs! 



Lydighetscup 

Det ble arrangert fem runder med LP-cup i 2022, hvorav en av rundene var klubbmesterskapet og en 

var LP-stevnet og bronsemerketprøven 16.oktober. Over 40 ekvipasjer har deltatt i løpet av året. 

Mange bruker cupen til konkurransetrening og det er vi glade for! 

Rallycup 

Vi fikk også arrangert seks runder med rallycup, hvorav en var klubbmesterskapet og en var det 

offisielle stevnet 25. september. Godt oppmøte og rundt 80 ekvipasjer har deltatt i løpet av året. 

Klubbmesterskap 

16. juni arrangerte vi klubbmesterskap i rallylydighet på Hove. Vidar Hoel dømte kl1 og kl2, Randi 

Tjemsland dømte kl3 og elite. Vi hadde 36 påmeldte. 

 

Årets klubbmestere i rally er: 

Klasse 1: Randi Tjemsland og Oni 

Klasse 2: Jana Brammann og Mats 

Klasse 3: Ina Egren og Lexie 

Eliteklasse: Marit Mehammer og Lykke 

13. juni arrangerte vi klubbmesterskap i lydighet på Hove! Trond Morten Teigen dømte, og vi hadde 

9 deltakere. 

Årets klubbmestere i lydighet er:  

Rekrutt: Randi Tjemsland og Oni 

Klasse 1: Julie Bøhn og Ari 

Klasse 2: Linda Tølkkø og Frøydis 

FCI klasse 3: Lotte Nordli og Bondi 

 

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 i år! Vi har en fin gjeng som er på god vei oppover i klassene. 

Spesielt trekker vi frem Janne Stiansen og Pia som har tatt LP1-tittel og Lotte Nordli og Bondi som 

vant NM-kvaliken og ble nr 5 i NM i Lydighet og i tillegg vant Gerapokalen 2022!  

Vi er stolte av konkurranseekvipasjene våre og gratulerer alle mann! 

2022 har igjen vært et aktivt 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 instruktører og hjelpeinstruktører som har stilt opp for klubben og 

gjort kursene våre til en suksess i år også! 

 

For Lydighets- og rallylydighetskomiteen 

Randi Tjemsland 


