Årsmøte Asker Hundeklubb
Tirsdag 24. mars 2020 kl. 19.00
Sted: Blakstad skole, Asker

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Åpning
Valg av referent, møteleder, tellekorps og protokollunderskrivere
Årsberetning 2019
Regnskap 2019 med revisors beretning
Beslutninger
a. Medlemskontingent for 2021 (se Årsberetningen)
b. Budsjett 2020
c. Ekstraordinær avsetning fra driftskonto til bane- og
hallkontiene (kr 350 000 til hver)
d. Styrer ikke på valg i 2021
6. Gjennomgang av de ulike grenene og deres planer for 2020
7. Status treningsbane Vettre
8. Innkomne forslag/saker fra medlemmene
9. Valg
10. Utdeling av Hederspris

Enkel servering
Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte der Styret kan svare på ytterligere
spørsmål vedr. flytting fra treningsbanen på Vettre. Styret vil dessuten diskutere
muligheten for å nedsette en arbeidsgruppe som jobber med flyttingen fra Vettre, og
senere jobber med å finne et nytt sted for permanent treningssted (kan være to
separate arbeidsgrupper).
Andre relevante saker vil også bli presentert/diskutert ved behov.
Vi oppfordrer ellers medlemmene til å komme med forslag til temaer med frist
senest 1 uke før møtet.

PS!! Medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift har ikke stemmerett

Asker, 8. mars 2020
Styret i Asker Hundeklubb
Nina Berg, sekretær
Velkommen!
Vedlegg:
1. Årsberetning 2019
2. Regnskap 2019
3. Budsjett 2020
4. Oversikt over forslag til nye kandidater til styre
5. Innkomne forslag – ingen innkomne forslag
6. Oversikt over medlemmer i de ulike komiteene

PS!! Medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift har ikke stemmerett

ÅRSBERETNING
ASKER HUNDEKLUBB 2019
Styret 2019:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Sekretær:
Styremedlem, bruks:
Styremedlem, lp:
Styremedlem, rally:
Styremedlem, ag:
Styremedlem, junior:
Varamedlem:

Kristin Gudem
Tøri Krohn
Ellen Staurset
Nina Berg
Siri Hagen
Linda H. Thrygg
Tøri Krohn
Anniken Sæther
Anne Kari Bodin
Lise Birgitte Fredriksen

Varamedlem:

Mette Dahl

Informasjonsansvarlig
Bane

Styremøter:
Det har vært avholdt 8 styremøter og ett budsjettmøte i løpet av året, i tillegg til
årsmøtet.
Medlemstall:
Antall medlemmer registrert pr. 31. desember 2019 er 477 (inkl. husstandsmedlemmer,
juniorer og æresmedlem). Vi håper at mange av disse fortsetter å stå som medlemmer i
Asker Hundeklubb.
Hva har vi fått til i 2019
Det har vært høy aktivitet innen alle grener i året som har gått. Det er mange på
treninger, kurs og som deltar på ulike stevner.
Viktige aktiviteter og oppgaver på tvers av grenene som bør nevnes er:
• Etter at vi på forrige årsmøte trodde vi hadde avtale med Asker kommune om nytt
treningssted på Fusdaljordet, har Asker gått tilbake på dette, da det viser seg at
klargjøring av området blir for kostbart. Dette betyr at det fremdeles er uavklart
mtp bane.
• Vi ser at det er bra rekruttering i alle grener
• Kristin Gudem og Haste ble Nordiske mestere i lydighet, de tok laggull i Nordisk
og lagsølv i VM! Gratulerer med fantastiske resultater!!
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Det var to bruksekvipasjer fra Asker Hundeklubb som deltok på The Challenge,
og Nina Oftedal og Mette Norill deltok i NM rundering.
Agility har mange nye ekvipasjer som er aktive på konkurransebanen, mange har
fått opprykk til høyere klasse. Flere har fått Cert både i hopp og AG og mange har
gått NM og uttak til Nordisk og VM. Under NM i Sandefjord hadde vi ett large-lag
representert i finalen. Vi har også hatt to representanter på rekruttlandslaget.
Vi har fått mange nye ekvipasjer på rallytrening og mange av disse samt
ekvipasjer som har trent i flere år har gjort seg bemerket i konkurranser i året som
har vært. Komiteen gratulerer alle med flotte opprykk!
Det ble avholdt «Hundens Dag» på Vettre 16. juni. Det var stor deltakelse fra alle
grener og høy aktivitet på Vettrebanen. Besøkende hadde mulighet til å prøve
seg i agility og bruks. Antall besøkende er noe usikkert, men uansett er det
positivt å vise frem Asker hundeklubb på denne måten. Takk til alle som stilte
opp!
Det ble sendt ut 3 elektroniske Nyhetsbrev til våre medlemmer, i januar, juni og
oktober. Tilbakemeldingene har vært at informasjonen i disse er nyttige.
Hjemmesiden har blitt oppdatert jevnlig, både med kurskalender, kalender for
aktiviteter på treningsbanene, nyheter og annet vedlikehold av siden.
Facebook-siden har også blitt oppdatert som informasjonskanal fra styret og til
medlemmene, og Facebook-gruppen for medlemmer følges med på, og det
ryddes i innlegg når det trengs.
Det er avholdt dugnad på og rundt treningsbanen på Vettre samt klubbhus og
utstyrsbrakke.
Instruktørmøte for klubbens instruktører på tvers av grenene ble avholdt på
våren.
Det var enorm oppslutning av bestilling av klubbvester fra Canelana.

AKTIVITETER
Agility: Agilitygruppa har hatt et flott år! Vi har fått mange nye rekrutter, og har nå
ekvipasjer i alle klasser og størrelser. Vi har også stor variasjon i raser og alder på
førere, og mange drar sammen på stevner utenfor Viken.
Våren og høsten ble det avholdt handlingkurs for viderekommende, med de eksterne
instruktører Irene Yrstad og Ann-Karin Olsen. I mai ble det avholdt et nybegynnerkurs
med klubbens egne instruktører, Ann-Cathrin Hoff og Ida Marie Halvorsen.
Vi har også fortsatt med fellestrening to ganger i uken på banen på Sollihøgda, samt
mye fritrening. På vinteren har vi partitreninger i ridehuset i Lier, dette er fullt med 27
hunder fordelt på tre partier.
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Vi arrangerte også Asker Hundeklubbs første blåbærstevne i mai. Her fikk ferske hunder
både fra klubben og eksternt prøve seg på hopp-hinder og tunneler i en hyggelig
stevnesetting. Det var så populært at det var planlagt et til høsten også, men det falt
dessverre bort under hundesykdommen. Det er i stedet planlagt reprise våren 2020.
Store deler av klubbens utøvere er aktive på konkurransebanen, og Asker har mange
prestasjoner å skryte av i år. Som i 2018 har det vært mange debutanter på
konkurransebanen, mange pallplasser, og mange opprykk. Vi har også hatt to
representanter på rekruttlandslaget.
Det finnes nå fire lag i Asker Agility, to large-lag og to small-lag. På tilsvarende tidspunkt
i fjor hadde vi kun ett large-lag. Det er kjempegøy at så mange vil være med og gå lag
for klubben! Under NM i Sandefjord hadde vi ett large-lag representert i finalen.
Agilitykomiteen har hatt jevnlige møter, og økonomien er stabil. Vi har kjøpt inn litt nytt
utstyr, blant annet ny vippe, ny bom, og nye tunneler. Vi har også fått en ny container,
samt ferdigstilt taket over begge containerne for å unngå vektskader fra snøen.
Bruks: Det ble gjennomført noen kurs:
• Sporkurs med Geir Larsen
• Mentalkurs med Terje Østlie
• Hundeførerkurs med Peder Zeiner Christiansen
• To brukslydighetskurs med Cecilie Thormodsrud
• Runderingskurs med Per Jakobsen
• Blodsporkurs med Snorre Moe
• Helgekurs på Østlie hundesenter med 20 ekvipasjer fra AHK
I tillegg ble ett sporkurs avlyst.
Det ble også gjennomført familiedag lørdag 15. juni i skogen, med intro av
menneskespor og blodspor.
Vi hadde to ganger med felt-cup.
Fellestreninger i skogen på onsdager; annenhver uke spor og rundering, med bra
oppmøte.
Fellestreninger i brukslydighet på Vettre på torsdager.
Vi har innetrening i vinter 2019/20 Asker Jerpåsen. 15 stk.
Asker Hundeklubb har hatt mange ekvipasjer på runderingsstevner og sporstevner i
2019.
Det var to ekvipasjer fra Asker Hundeklubb som deltok på The Challenge.
Nina Oftedal og Mette Norill fra Asker klubben deltok i NM rundering.
Det ble avholdt runderingstevner 6. juni (kl. D og C) og 19. okt (kl. B og A). Vel
gjennomført.
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Juniorer: Vi holder agilitykurs for barn og ungdom fra ca. 9-19 år, i tillegg til en ukes
sommerleir på dagtid med agility og andre aktiviteter.
I januar-mars 2019 holdt vi agilitykurs 8 onsdager innendørs i Bærum Hundesenter med
12 deltagere.
Våren 2019 holdt vi kurs utendørs på Vettre med 20 deltagere og 8 kurskvelder inkludert
en teorikveld.
Høsten 2019 holdt vi kurs på Vettre med 21 deltagere og 8 kurskvelder inkludert en
teorikveld. Da ble 4 treninger utsatt pga hundesykdommen, men vi klarte å holde 8
kurskvelder tilsammen, inkludert en teorikveld uten hunder med film fra VM og praktisk
trening på føring med hverandre som hund ute på to av VM-banene.
I november og desember leide vi Drammen hundepark to helgedager, med 18 deltagere.
Vi holdt sommerleir i uke 32 på Vettre med 13 deltagere. Da holdt vi også
Bronsemerkeprøve for deltagerne. Vi var 4 instruktører i tillegg til at noen foreldre og
frivillige klubbmedlemmer bidro på sommerleiren. Temaene var oppvarming og agility
hver formiddag, andre temaer etter lunsj; hundemassasje, stell, foto, grilling, besøk i
hundebarnehage, badeturer, sportrening, lage hundeleker, hverdagslydighet, triks, rally,
smeller, veterinærkveld, quiz, skolehund og førerhundekvipasje på besøk.
Andre aktiviteter: Vi holdt oppvisning i agility og triks på Holmendagen, deltok på Asker
hundeklubbs familiedag og holdt sommeravslutning med treningsstevne og pizza.
Agilitykomiteen består av en foreldrerepresentant og instruktørene.
Foreldrerepresentanten er medlem i klubbens styre. Vi har 4 instruktører som bytter på å
instruere. Foreldrene hjelper til på treningene med å bygge baner, rydde og hjelpe barna
med hundene, i tillegg til at de tar seg av eventuelt vedlikehold, dugnadsoppgaver og
renhold på kurskveldene når de likevel er der.
Kurs: Vi har avholdt grunnleggende kurs; valpekurs, unghundkurs og
hverdagslydighetskurs. På våren ble det ikke avholdt eget valpekurs, pga få påmeldte.
Den som var påmeldt ble overført til unghundkurset med Anne Cathrine Stange som
instruktør. Kurset ble avholdt på Nesbu vgs.
Kun tre påmeldte til hverdagslydighetskurset også, men dette ble avholdt med Unni
Lilleskjæret som instruktør.
Påmeldingen til høstens kurs var også svært variabel, så der ble de to påmeldte til
unghundkurset overført til valpekurset med Linn Gareid og Ellen Staurset som
instruktører. Dette medførte at en av valpedeltakerene trakk seg fra kurset. Kurset ble
avholdt på Plantasjen, Drengsrud. Pga hundesykdommen ble kurset forsinket, noe som
medførte at de siste gangene ble avholdt på DIF-banen for å få mer lys.
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Hverdagslydighetskurset på høsten ble avlyst.
Lydighet: Først og fremst ønsker vi å gratulere Kristin Gudem med Haste som vant
Nordisk Mesterskap i lydighet og laggull med det norske laget. Dessuten lagsølv i VM.
Helt fantastisk!
Vi har hatt et aktivt år med tilbud på flere nivåer. Det er avholdt kurs i klasse 1-2 og 3fci3 lydighet og bronsemerkekurs både vår og høst. Det har vært stor oppslutning på de
fleste tilbudene som har blitt satt opp. I tillegg har vi hatt fellestreninger på mandager for
hverdagslydighet og konkurranselydighet. Det har vært ansvarlige til stede på
hverdagslydigheten disse treningene, vår og høst.
Nytt av året er at det også har vært en ansvarlig til stedet på konkurranselydigheten.
Oppmøte på hverdagslydigheten har vært stort gjennom hele året, komiteen ser fortsatt
på løsninger for å få et bedre oppmøte på konkurranselydigheten i 2020/21.
Det ble dessverre ikke noen vårens vakreste eventyr i 2019, men håper at vi får til dette i
2020. Det er av stor verdi for klubben å arrangere aktiviteter på tvers av grenene. Særlig
med tanke på det sosiale miljøet, men også med tanke på å kunne høste av hverandres
erfaringer og kunnskap.
Vinterens trening ble også i år lagt til Drammen Hundepark, med samme konsept som
tidligere med 10 treninger hvor man på forhånd kan melde på 5 eller 10 ganger. Etter
dette kan man melde på Drop-In der det er ledig. Kun 12 stykker har benyttet seg av
tilbudet (10 eller 5 oppsatte treninger) i år, heldigvis har mange medlemmer benyttet seg
av drop-in-plassene. Til sammen har nærmere 30 stykker benyttet seg av dette tilbudet.
Klubbmesterskap ble arrangert i begynnelsen av desember med 20 påmeldte. Dommer i
år var Rune Bjerkelund. Vi leide parken i 6 timer og hadde et veldig hyggelig
klubbmesterskap. Dette tenkes gjennomført også i 2020 tross underskudd på
arrangementet. Vi mener et moderat underskudd kan forsvares med tanke på at det er
et samlende arrangement for klubbens aktive medlemmer. Gratulerer til alle vinnere:
klasse 1 – Linda Thrygg med Fryd, klasse 2 – Christin Vanberg med Kenzie og klasse 3
- Malene Grip med Krutt. Dessverre var det ingen deltagere som kom til start i klasse
Fci3 i år.
Vi fikk avholdt ett uoffisielt stevne i lp på våren, hvor inntekten fra stevnet gikk til
LydighetsNorge, for å støtte landslaget vårt.
Vi fikk dessverre ikke avholdt vårt offisielle stevne i 2019 på grunn av hundesykdommen
som stoppet opp hele hundenorge i mange uker. Vi kommer sterkere tilbake i 2020. Da
kan vi fint trenge litt frivillig hjelp, som skrivere, kakebakere mm.
Lydighetskomiteen er en aktiv gren i Asker Hundeklubb, og de administrative oppgavene
er tidkrevende og mange. Vi har nå brukt deltager.no gjennom hele året på alle
arrangementer og syns at dette fungere godt, og velger å fortsette med dette. Vi har tre
store utfordringer i lydighetskomiteen: instruktører, arealer nok til kurs og aktiviteter,
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samt frivillig innsats. Vi vektlegger ”premiering” av medlemmer som stiller opp som
instruktører, treningsansvarlige med mer. Det er av stor verdi for klubben at
medlemmene er aktive og bidrar der de kan. I tillegg ønsker vi at det skal være attraktivt
og hyggelig å stille opp som instruktør for Asker Hundeklubb. Tusen takk til alle som
stiller opp; enten som instruktører eller kakebakere. Vi trenger hver eneste en av dere!
Asker Hundeklubb gjør seg bemerket med gode resultater på stevner rundt om, og det
er hyggelig å se at flere reiser sammen for å konkurrere. Gode resultater kommer ikke
av seg selv, ei heller godt samarbeid og samhold. Vi får mye skryt rundt om: både av
dommere, utøvere og andre – det er fantastisk hyggelig, og gjør oss stolte av å være
medlemmer og en del av Asker Hundeklubb.
Rally: Rallylydigheten har på vinteren hatt fem treninger i Drammen hundepark. Det var
godt oppmøte på alle treningene og god plass med hele hallen til disposisjon.
Fellestreninger på Vettre har dette året foregått på tirsdager fra klokken 18:30 – 20:30
og oppmøtet har vært bra. Selv om vi ikke lyktes i å finne treningsansvarlige til alle
tirsdager gikk organisering og rydding greit. Vi hadde vaffelrally på fellestrening hver
første tirsdag i mnd før sommeren.
På grunn av magevirus hos hund ble treningsbanen stengt i flere uker på høstparten.
Etter at mørket kom i høst ble banen derfor delt med LP/Bruks så de fikk avviklet sine
kurs.
Det har gjennom året blitt avholdt følgende kurs:
Vår: Nybegynnerkurs klasse 1+2 med Lise Birgitte Fredriksen
Høst: Nybegynnerkurs klasse 1+2 med Lise Birgitte Fredriksen
Klubbmesterskap 2019 blir avholdt i januar 2020 i Drammen Hundepark med
Christine Røkaas som dommer.
Rallylydighet har mange aktive ekvipasjer som representerer klubben på en flott måte og
vi er glade for å se at også nye ekvipasjer utmerker seg på stevner.
Aktiv på dagtid: Aktiv på Dagtid (ApD)/Asker Kommune samarbeider med NAV. Dette
er et tilbud for folk som faller utenfor arbeidslivet, på kort eller lang sikt. Asker
Hundeklubb har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med ApD, hvor klubben stiller til
rådighet instruktør og arealene på Vettre.
Dette er et populært tilbud, og også i 2019 har det vært stort oppmøte av engasjerte
ekvipasjer hver onsdag mellom kl. 12.00 og 13.00. Ingen tvil at dette er positivt for både
eier og hund, og ikke minst mht. mestring og fellesskap.
Hyggelig er det også med positive tilbakemeldinger fra administrasjonen i Aktiv på
Dagtid, samtidig som det er en glede å få bidra.
6

Banekomiteen: Det gjør godt å se at banen på Vettre blir flittig brukt til trening, kurs og
stevner.
Vår juniorgruppe har også i år hatt sommerkurs på Vettre. Et populært kurs.
Klubbhuset har også fungert ypperlig som sekretariat og kiosk under arrangementer. I
klubbhuset er det også vært avhold flere styremøter, komitemøter, medlemsmøter og
kurskvelder i løpet av året.
Vi har også i år hatt en dugnad og det var flott at så mange møtte opp og hjalp til. Det
ble utført luking og rydding, både ute og inne. I AHK er det god klubbånd.
Banekomiteen har også jobbet sammen med styret og Asker Kommune etter at saken
rundt mulige ny fotballbane til Frisk Fotball på Vettre-området ble kjent. Vi venter på
tilbakemelding fra Asker Kommune og endelig resultat.
Økonomi:
Regnskapet for 2019 er godkjent av klubbens revisor og ligger vedlagt.
Klubben har et godt resultat, med et overskudd (etter avskrivninger) på kr 283 729. Alle
komitéene gikk med overskudd. Klubben hadde totalt kr 1 843 830 på alle bankkonti pr.
31. desember og ingen utestående fordringer.
På årsmøtet i 2017 ble det besluttet å spare i to høyrentekonti; én til vedlikehold av de
banene vi har og én for sparing til fremtidig hall. Det står nå kr 452 960- på
banekontoen, og kr 625 210,-på hallkontoen.
Budsjetter og planer for 2020:
Vedlagte forslag til budsjett for 2020 innebærer et fortsatt økende aktivitetsnivå i
klubben. Vi forventer et overskudd også i 2020. Det er viktig for klubben å skaffe seg et
økonomisk handlingsrom til å reinvestere i ny bane om nødvendig, og fortsette å spare
slik at klubben på sikt har mulighet til å skaffe seg en egen treningshall.
Hver gren og banekomiteen har sitt delbudsjett og styrer egen aktivitet innenfor
rammene av budsjettet. I likhet med i fjor er det budsjettert med midler til
fellesarrangementer for klubbens medlemmer og instruktører. Det er også budsjettert
med utstrakt bruk av deltager.no innen de ulike grenene for å administrere
kursdeltakelse og sikre kursinnbetalinger.
Styret foreslår å la medlemskontingenten stå uendret i 2021.
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Valgkomiteens forslag til nytt styre 2020:
Leder:
Kristin Gudem
Nestleder:
Sigrid Bergquist
Økonomiansvarlig:
Ellen Staurset
Sekretær:
Nina Berg

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

Styremedlem, bruks:
Styremedlem, ag
Styremedlem, lp:
Styremedlem rally:
Styremedlem, junior:
Varamedlemmer:

Siri Hagen
Anniken Sæther
Linda H. Thrygg
Tøri Krohn
Anne Kari Brodin
Ronja B. Bråthen

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

Varamedlemmer:

Mette Dahl

(På valg for 1 år)

Hjemmeside/kommunikasjon
Bane

Forslag til valgkomite og revisor i AHK for 2020:
Valgkomite:
Arnt Reiten, leder
Nina Oftedal, medlem
Heidi Myrbo Hoff, medlem
Malin Waldenstrøm, vara

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

Revisor:
Revisor er på valg, og forslag til revisor er Eva Selvåg Hilstrøm.
Valgkomiteen foreslår Ingrid Hopen Bose som vararevisor, som velges for 1 år.
Oversikt over komiteene for 2020 følger vedlagt.

På vegne av styret i AHK takker vi for innsatsen i året som gikk og ønsker alle
medlemmer et riktig godt hundeår!
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Valgkomiteens forslag til nytt styre 2020:
Leder:
Kristin Gudem
Nestleder:
Sigrid Bergquist
Økonomiansvarlig:
Ellen Staurset
Sekretær:
Nina Berg

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

Styremedlem, bruks:
Styremedlem, ag
Styremedlem, lp:
Styremedlem rally:
Styremedlem, junior:
Varamedlemmer:

Siri Hagen
Anniken Sæther
Linda H. Thrygg
Tøri Krohn
Anne Kari Brodin
Ronja B. Bråthen

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

Varamedlemmer:

Mette Dahl

(På valg for 1 år)

Hjemmeside/kommunikasjon
Bane

Forslag til valgkomite og revisor i AHK for 2020:
Valgkomite:
Arnt Reiten, leder
Nina Oftedal, medlem
Heidi Myrbo Hoff, medlem
Malin Waldenstrøm, vara

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

Revisor:
Revisor er på valg, og forslag til revisor er Eva Selvåg Hilstrøm.
Valgkomiteen foreslår Ingrid Hopen Bose som vararevisor, som velges for 1 år.
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Komiteene for 2020
Banekomite Vettre
Verv
Leder
Medlem
Medlem

Navn
Mette Dahl
Cecilie Thormodsrud
Siri Hagen

Lydighetskomite
Verv
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Linda H. Thrygg
Cecilie B. Pedersen
Malene Grip
Sigrid Bergquist
Hlin Eldon Jonsdottir

Rallykomite
Verv
Leder
Medlem

Navn
Tøri Krohn
Heidi Myrbo Hoff

Medlem

Hilde Arntzen

Medlem

Karianne Langaas

Agilitykomite
Verv
Leder
Medlem

Navn
Ida Marie G. Halvorsen
Gro Bunæs

Medlem
Medlem

Ann-Cathrin Hoff
Kari Olsen

Medlem

Anniken Sæther

Brukskomite
Verv
Leder
Medlem

Navn
Siri Hagen
Eli Gabrielle Borchsenius

Medlem
Medlem

Eva Selvåg Hilstrøm
Anne Weien Halvorsen

Medlem

Jorunn Ludvigsen

Junior-komite
Verv

Navn

Leder / Økonomi

Anne Kari Bodin

Material-ansvarlig
Instruktører

Anne Christine Brenne
Maiken Grønvold

Kurskomite
Verv
Medlem
Medlem

Navn
Kristin Gudem
Nina Berg

Hjemmesiden
Verv
Media-ansvarlig

Navn

Medlem, ag

Ann-Cathrin Hoff

Medlem, lp
Medlem, rally

Linda H. Thrygg
Tøri Krohn

Medlem, bruks

Siri Hagen

Medlem, juniorer

Anne Kari Brodin

