ÅRSBERETNING
ASKER HUNDEKLUBB 2015

Styret 2015:
Leder:
Nestleder
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem, bruks:
Styremedlem, lp:
Styremedlem, rally:
Styremedlem, ag:
Vara/ styremedlem

Hege Lunde
Anniken Sæther
Anniken Sæther
Nina Berg
Per Jakobsen
Anne Kristin Mellgren
Lise B. Fredriksen
Sissel Talseth
Laila Bruun

Hjemmeside/Apport

Vara/ styremedlem:
Bane

Mette Dahl

Styremøter:
Det har vært avholdt 7 styremøter og ett budsjettmøte i løpet av året.
Medlemstall:
Antall medlemmer registrert pr. 31.12.15 er 427. Vi håper at mange av disse fortsetter å
stå som medlemmer i Asker Hundeklubb.
Hva har vi fått til i 2015
Det har vært høy aktivitet innen alle grener. Det er mange på treninger, kurs og stevner.
Viktige aktiviteter og oppgaver på tvers av grenene, som bør nevnes er:
 I tilknytning til Friluftslivets År ble det avholdt «Åpen dag» på Vettre 7. juni
 Offisiell åpning av treningsbanen på Vettre 30. august med ordfører Lene Conradi
til stede, og med påfølgende sommerfest for medlemmene
 Inngått avtale og innviet banen på Sollihøgda
 Instruktørsamling ble avholdt i Asker Kulturhus 4. november med 15 fremmøtte,
med mange interessante og nyttige diskusjoner, samt servering. Det planlegges
samlinger også i 2017.
 Tegnet forsikring hos Gjensidige. Forsikret
o
o
o

Klubbhuset – Vettre
Brakke med utstyr – Vettre
Container - Sollihøgda
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AKTIVITETER
Agility:
I 2015 ble det inngått 4 års leiekontrakt for agilitybane på Sollihøgda, som var en
videreføring av prøveordningen fra 2014.
Opprustning av bane ble videreført i 2015 med dugnader, dreneringsarbeid, innkjøp av
harv og oppsett av lys.
Vinteren 2015 hadde vi agilitytreninger 2 dager i uken i ridehuset på Sem frem til
utflytting, samt et helgekurs. Det var ca 25 stk påmeldt innetreningen, og AG-komiteen
organiserte alle treninger med gruppefordeling, påmelding og banetegninger.
På våren hadde vi kurs og treningsgrupper mandag-torsdag fordelt på nybegynnerkurs,
påbygningskurs og handlingkurs.
Alle interne kurs ble holdt med noen fra AG-komiteen som instruktører, mens
handlingskursene hadde vi eksterne instruktører på.
Tilsammen hadde vi ca 40 deltagere på vårkursene.
På sommeren prøvde vi for første gang å holde organisert trening, og det ble avholdt
flere minikurs med temaer. Tilbudet var ganske populært og vi fikk uvanlig høy aktivitet
til å være i ferien.
På høsten kjørte vi kun påbygningskurs og et handlingskurs, mens resten var basert på
fritrening og partitreninger. Vi la opp til enda mer frihet og fleksibilitet i forhold til
fritrening. De aller fleste holdt seg dog til kurs og det var ikke veldig mye aktivitet utenom
dette.
I september hadde vi klubbmesterskap på Sollihøgda, med ca 20 deltagere, og det ble
kåret en Rekruttmester og en Klubbmester.
Sem var ikke lenger aktuelt for innetrening, og i løpet av året fant vi frem til et ridehus i
Lier som vi fikk leie søndager/mandager for agility. Vi la opp til faste selvorganiserende
grupper fordelt på de 2 dagene.
Mange av våre agilityutøvere er aktive på konkurransebanen, og i 2015 hadde vi både
individuelle utøvere og lag som deltok i NM. Elin Arnesen med sin Trixie slo til og ble
Norgesmester i mellomklassen. Lag JoyRunners (large) kvalifiserte seg til NM-finalen,
men der disket de dessverre.
Agilitykomitéen har hatt møter nesten månedlig igjennom året.
Bruks:
Brukslydighet har vår, sommer og høst trent på Vettre og Rud. I vinter, januar til mars og
oktober til desember, har ca. 15 ekvipasjer hatt brukerfinansiert trening i ridehus på hhv.
Sem og i Lommedalen to timer hver torsdag kveld.
Asker Hundeklubb har i 2015 anskaffet bruksstige som står på Vettre.
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Det har vært avholdt ett sporkurs med instruktør Øyvind Oll, et feltkurs med Henning
Hyse og to runderingskurs med Arnt Reiten, vår og høst. Alle kursene var fulltegnet. Vi
har arrangert to fellestreninger med spor og rundering. Oppmøte har vært bra, med flere
nye deltagere hver gang. Arnt Reiten, Per Jakobsen og Bjørg Jacobsen har vært
gruppeledere.
En langhelg i august hadde vi vårt tradisjonelle brukskurs ved Østlie Hundesenter. Det
var fulltegnet med 20 ekvipasjer, økt fra 15 tidligere.
Det har vært flere som har konkurrert i Bruks for Asker Hundeklubb.
Arnt Reiten og Nina Oftedal deltok på Forbundstinget og Brukshundkonferanse NBF.
Asker hundeklubb skal arrangere to Runderingsstevner i 2016, sommer og høst.
Lydighet:
LP-treninger i jan. - mars og nov. – des. har vært lagt til Drammen hundepark, og det har
vært 32 påmeldt til disse treningene.
Videre har fellestreningene i utesesongen fortsatt på tirsdager, og det har vært bra
oppmøte på treningene. På vårhalvåret ble det gjennomført ringtrening annenhver
tirsdag, mens det på høsten ble gjort noen endringer i treningsopplegget; ringtreningen
ble avsluttet, og inndeling i grupper bl.a. etter kl. ble gjennomført med positive
tilbakemeldinger. Ansvaret for ringtreningen har rullert blant de som er aktive.
Treningene var på Sjøstrand på vårhalvåret, og på Vettre på høsten.
I tillegg startet vi i august med treninger i hverdagslydighet på mandager. Dette er et
tilbud som ble meget godt mottatt av medlemmene. Ansvaret for treningen har rullert
blant aktive utøvere fra alle grener.
I løpet av året har det vært arrangert flere kurs med interne instruktører: 3 valpekurs, 3
grunnkurs, 2 bronsemerkekurs, 1 videregående hverdagslydighetskurs, og 1
konkurransekurs kl. 1 og 2, samt flere mini-seminarer med ulike temaer. Det ble også
avholdt et helgekurs med Kristin Gudem i mai.
Det har vært stor interesse for klubbens kurs, både for grunnleggende kurs og for
konkurransekurs, det er derfor blitt satt opp flere kurs enn planlagt. Når det er flere enn 7
påmeldte er det 2 instruktører pr kurs.
Det ble også gjennomført 3 meget vellykkede kurs med eksterne instruktører, Monica
Wickstrøm i januar, Cari Rørstrøm i august, og Hege Schea Bakke i september. Alle
kursene var fullbooket.
Som vanlig har det vært arrangert 2 uoffisielle lp-konkurranser i løpet av året; en ble
gjennomført i DHP i februar med 25 påmeldte, og en på Vettre i august med 25
påmeldte.
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I tillegg ble det gjennomført et medlemsmøte i august, der det ble informert om de nye
lp-reglene og kommende endringer i lp-øvelsene.
På åpen dag og offisiell åpning av Vettre-banen var lp til stede, og viste frem
hundesporten.
Det har vært gjennomført 5 lp-komite møter i løpet av året.
LP stevne:
Offisielt lydighetsstevne ble arrangert 20. september med 49 påmeldte ekvipasjer.
Rally:
Rallytreningene fra januar til mars har vært lagt til Drammen hundepark, noen treninger
sammen med lp, noen egne rallytreninger. Det har vært 6 -12 ekvipasjer på hver av
vintertreningene. Videre har fellestreningene i utesesongen fortsatt på onsdager.
Tidspunktet for treningen ble flyttet en time til kl 20 på grunn av junior agility som flyttet
fra Løkenes til Vettre.
Det har fungert bra med trening etter ag juniorer, selv om det er noe sent å starte kl
20.00. Det har vært mellom 8 - 15 ekvipasjer på hver trening. Treningene har vært
organisert med en ansvarlig for hver gang. Den ansvarlige koordinerer deltakerne og
hjelper til med råd og tips der det trengs. Vi har fått flere som kan være ansvarlig, så det
har gjennom året vært rullering med ca 10 stk.
Vi har satt krav om introkurs, nybegynnerkurs e.l. for å være med på fellestreningene, da
det har tidligere vært brukt mye tid på innlæring og forklaring av klasse 1 øvelser på
treningene. Dette har fungerte bra. Treningsopplegget har fungert bra, og flere og flere
blir mer selvstendige i treningen.
Det ble arrangert et nybegynnerkurs våren ‘15 med 6 deltakere, hvor to av deltakerne
har blitt med videre på faste treninger. Nybegynnerkurset på høsten ble arrangert i
samarbeid med privat kurs. To fra Asker hundeklubb deltok, totalt tre på kurset har
begynt å trene i Asker hundeklubb i etterkant.
Videregående kurs ble planlagt arrangert på høsten, men ble avlyst pga lite interesse.
Det har vært stor aktivitet på stevner gjennom året. For første gang ble det arrangert
uoffisielt NM i rallylydighet i august i Bø. Fra AHK deltok hele 8 ekvipasjer i NMkvalifiseringen.
På åpen dag og offisiell åpning av Vettre-banen var rallylydighet til stede, og viste frem
hundesporten.
I september ble det arrangert uoffisielt klubbmesterskap, med 20 startende ekvipasjer og
en dommeraspirant som dommer.
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Vintertrening for 15/16 startet med en trening i desember. Vintertreningen er fullbooket
med 16 deltakere.
Juniorer:
Det er avholdt agilitykurs på Vettre hver onsdag med 17 deltakere vår og høst fordelt på
to instruktører, sommerleir på dagtid i uke 32, og trening i Drammen Hundepark en gang
per måned i vintermånedene. Det har vært litt overgang fra Løkenes med inngjerdet
treningsområde, og hvor hindrene alltid stod fremme, til Vettre hvor banen må
bygges/ryddes til hver gang, og hvor det er to løse hunder på banen samtidig. Men det
har gått seg til med litt tilvenning.
Det ble nok en gang arrangert en vellykket sommerleir med hovedfokus på agility, men
med tillegg av andre temaer som rally lydighet, smeller, og pleie/stell av hund. Vettre var
et godt egnet sted med mulighet til å være innendørs når det regnet.
Juniorgruppen hadde oppvisning på Holmendagen 20. juni, og deltok på friluftslivets dag
og under åpningen av Vettre med oppvisning og kakesalg. Det har dessverre ikke vært
avholdt fellestreninger for juniorene utenom faste kurs, da dette forutsetter at foreldrene
selv tar initiativ.
I 2016 er planen å opprettholde samme tilbud som tidligere, sommerleiren blir i uke 26,
og det planlegges et rallykurs. Om vi finner instruktør, blir det også helgekurs i agility for
juniorene.
Aktiv på dagtid:
Aktiv på dagtid er et tilbud om hverdagslydighet, gjennom NAV.
Etter at klubben fikk sitt eget sted, har det forenklet gjennomføring og parkering for
brukerne. Treningsperioden for året var uke 9 t.o.m. uke 49, hver onsdag mellom kl.
12.00 til kl. 13.00.
Klubben mottar hyggelige tilbakemeldinger fra Asker Kommune, som gir uttrykk for at de
setter stor pris på det vi bidrar med. Aktiv på dagtid har vært en forutsetning for å få leie
treningsbanen på Vettre og er en viktig finansiell bidragsyter.
Banekomiteen:
I 2015 har klubben endelig fullført etablering av ny treningsbane med klubbhus og
utstyrsbrakke.
Banen er ca 3 mål med godt toppdekke for trening av hunder. Entreprenøren har også
kjørt på ca 150 lass med sprengstein og grus og lagt ned plastrør for strømkabler fra
stolpe til stolpe. To brukte Moelven brakker er innkjøpt fra Ramirent og satt sammen til
ettroms klubbhus. Takk til Asker kommune eiendomsforvaltning som vederlagsfritt
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fraktet over utstyrsbrakka som har stått på Risenga. Takk også til Ramirent som gav oss
en del møbler og utstyr som ble ledig i forbindelse med firmaflytting. Klubben leide en
stor tilhenger og banekomiteen hentet utstyret.
Klubben har hatt 2 dugnader før sommerferien med vask og maling av klubbhuset og
utstyrsbrakka, etterfulgt av pølsefest. Maken til oppmøte. Folk kom i hopetall - både
juniorer og voksne. Snakker om god positiv klubbånd. Helt utrolig hvor mye som ble
gjort disse to dagene. Kjempetakk til alle sammen.
Banekomiteen har organisert og gjennomført to store arrangementer. Det første var
«ÅPEN DAG» i forbindelse med Friluftslivets År, den 7.juni og den andre var etterlengtet
«Innvielse av banen» den 30.august med ordfører Lene Conradi i spissen som klippet
båndet.
Litt planlegging og forberedelser måtte til, og igjen var det ikke vanskelig å spørre
medlemmer om hjelp til arrangementene. Vi fikk vist frem hva Asker Hundeklubb står for
med Lydighetsøvelser i ypperste klasse, Agility presentert av Juniorene og voksne,
Rallylydighet, Bruks, Smeller IDsøk, Bruks og Førerhundarbeid. Samarbeidspartnere
som 4Poter, Vettre Dyreklinikk og Asker Hundehotell hadde stand på minst ett av
arrangementene. Tusen takk til dem og til alle som bidro med å bake boller/kaker til
kiosken. Det var moro å se for publikum og begge arrangementene ble godt dekket av
Budstikka. Flott reklame for klubben.
I september ble det endelig ført kabler mellom lyskastere og montert lysarmaturer. På
grunn av mye regn, ble grøfting som entreprenøren skulle gjøre utsatt, og da også
tilknytningen til lysnettet. Heldig var vi som fikk låne et bensindrevet aggregat, så vi
kunne få lys på banen i høst. Like før jul fikk vi endelig godkjent faststrømsanlegget av
Hafslund, og nå er det varmt og godt i Klubbhuset gjennom kuldeperiodene. Trivelig.
Også i 2015 ble det gjort en flott innsats for klubben med å søke om sponsormidler.
Kjempebra var det at vi mottok kr 32.000 fra Fylkeskommunen i forbindelse med
Friluftslivets År.. I tillegg har klubben innført treningsavgift for Vettre banen kr 600 pr
bruker for å drifte banen samt bygge opp igjen klubbhusfondet slik at det vil være mulig
å bygge opp igjen et nytt område dersom vi må flytte når leieavtalen utgår.
Informasjon:
Medlemsbladet Apport har kommet ut med 3 nummer i løpet av året i hht til planen.
Klubben har egen hjemmeside (askerhundeklubb.com).
Medlemsbladet Apport og hjemmesiden brukes aktivt for å informere om styrets arbeid,
aktiviteten i klubben og annet ”hundestoff”.
Klubben har flere Facebook sider. Asker Hundeklubb (ny) er klubbens hovedside. Ellers
er det egne sider for ulike grener; Asker Hundeklubb AGILITY, Asker Hundeklubb LP,
Asker Hundeklubb Rallylydighet, Asker Hundeklubb Agility JuniorerSidene brukes aktivt
av medlemmene bl.a til å avtale treninger, informere om kurs m.m.
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Økonomi:
Regnskapet for 2015 er godkjent av klubbens revisor og ligger vedlagt.
Klubben har et bra resultat, med et overskudd på kr 74000 til tross for store utgifter til
bane i 2015. Klubben har selv med de store baneinvesteringene som er gjennomført på
Sollihøgda og Vettre de to siste årene, hele kr 627 000 på bankkonto (og kun kr 133 000
i utestående fordringer som skal betales).
Investeringer i baner:
Vi har investert kr 314 000 i Vettre (kostnadene utgjorde kr 492 000 og mottatt tilskudd
utgjorde kr 177 000). Budsjettet var på kr. 480 000
Investeringer i banen på Vettre er balanseført, og avskrives over 8 år (i stedet for
opprinnelig plan på 10 år).
Vi har oppgradert Sollihøgda med kr 130 000 (kr 10 000 mer enn budsjettert på grunn av
dreneringsarbeid som ikke var planlagt). Hele kostnaden er utgiftsført i 2015. På grunn
av høyere inntekter enn budsjettert i agility i 2015, går tilbakebetalingen til klubben
raskere enn opprinnelig planlagt.
Total var rammen for Vettre og Sollihøgda på kr 600 000. Faktiske kostnader ble på kr
445 000. Ingen ytterligere investeringer er planlagt i 2016.
Budsjetter og planer for 2016:
Vedlagte forslag til budsjett for 2016 innebærer et fortsatt økende aktivitetsnivå i
klubben. Vi forventer et overskudd også i 2016. Det er viktig for klubben å skaffe seg et
økonomisk handlingsrom til å reinvestere i nye baner om nødvendig når kontraktene
utløper, og fortsette å spare slik at klubben på sikt har mulighet til å skaffe seg en egen
treningshall om dette blir aktuelt
Hver gren og banekomiteen har sitt delbudsjett og styrer egen aktivitet innenfor
rammene av budsjettet. Det er viktig at alle grenene sikrer budsjetterte inntekter, og
justerer kostnadene dersom inntektene ikke blir som planlagt. Vi har lagt til grunn at alle
grener skal finansiere egen drift, og det er positivt om grenene også bidrar med et
positivt resultat. Fra 2016 får vi for første gang regelmessig regnskapsoppfølging per
gren, slik at grenenes økonomi enkelt kan følges opp mot budsjett. Styret har inngått
avtale med Ellen Staurset for regnskapsføring fra 2016.
Styret foreslår å holde medlemskontingenten uendret for 2017, kr. 300.
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Valgkomiteens forslag til nytt styre 2016:
Leder:
Hege Lunde
Nestleder:
Nina Berg
Sekretær:
Nina Berg
Økonomiansvarlig:
Ellen Staurset

(På valg for 1 år)
(På valg for 2 år)
(Ikke på valg)
(På valg for 2 år)

Styremedlem bruks:
Styremedlem AG
Styremedlem LP:
Styremedlem rally:
Varamedlemmer:

Elisif Langaard
Sissel Talseth
Kristin Gudem
Lise B. Fredriksen
Laila Bruun

(På valg for 2 år)
(Ikke på valg)
(På valg for 2 år)
(På valg for 2 år)
(På valg for 1 år)

Varamedlemmer:

Mette Dahl

(På valg for 1 år)

Apport
Bane

Forslag til valgkomite og revisor i AHK for 2016:
Valgkomite:
Anne Birgit Rygge, Leder
Nini Cappelen
Eli Hall
Anne Weien Halvorsen, vara

(På valg for 2 år)
(På valg for 2 år)
(Ikke på valg)
(På valg for 1 år)

Valgkomiteens forslag til revisor 2016:
Astrid Sande Persson
Oversikt over komiteene for 2016 følger vedlagt.
På vegne av styret i AHK takker jeg for innsatsen i året som er gått og ønsker alle
medlemmer et riktig godt hundeår!

For styret i Asker Hundeklubb

Hege Lunde, leder
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