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Etter årsmøtet avholdes et kort medlemsmøte der styret kan svare på spørsmål fra
medlemmene og Hederspremie skal deles ut. Vi oppfordrer ellers medlemmene til å
komme med forslag til temaer som ønskes drøftes på medlemsmøte. Frist senest 1 uke
før møtet.

Velkommen!

Asker, 7. mars 2023
Styret i Asker hundeklubb
Kristin Gudem, leder
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2. Regnskap 2022 / budsjett 2023
3. Revisors beretning
4. Valgkomiteens innstilling til nytt styre
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OBS! Medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift har ikke stemmerett.



Årsberetning 2022 - Asker Hundeklubb

Styret 2022:
Leder: Kristin Gudem
Nestleder: Sigrid Bergquist
Økonomiansvarlig: Ellen Staurset
Sekretær: Gunn Sigrid-Høiby-Pettersen
Styremedlem, bruks: Siri Hagen
Styremedlem, lp: Linda H. Thrygg
Styremedlem, rally: Mona Paus
Styremedlem, ag: Anniken Sæther
Styremedlem, junior: --
Varamedlem: Ronja Bjørnvold Bråthen
Informasjonsansvarlig
Varamedlem: Nina Oftedal/Wibeke Keiseraas
Bane

Styremøter:
Det har vært avholdt 8 styremøter i løpet av året, i tillegg til årsmøtet. Årsmøtet ble
avholdt 29.03.2022.

Medlemstall:
Antall medlemmer registrert pr. 31. desember 2021 er 468 (inkl. husstandsmedlemmer,
juniorer og æresmedlemmer). Vi håper at mange av disse fortsetter å stå som
medlemmer i Asker Hundeklubb.

Hva har vi fått til i 2022
Covid-19 restriksjoner ble opphevet i mars 2022. Det ble derfor et år med mye aktivitet;
kurs, trening, stevner etc.

I begynnelsen av året tok vi opp bestillinger på diverse tøy med logoen til Asker
hundeklubb. Flere benyttet seg av dette tilbudet.

Vi fikk, endelig, til en offisiell åpning av treningsbanen på Dikemark i april 2022.
Ordfører Lene Conradi åpnet banen høytidelig og holdt en flott tale. Hun virker oppriktig
interessert i vår drift og i hunder generelt. Det var flere som tok turen innom Dikemark
denne dagen, noe som er gledelig. Tusen takk til alle som bidro med oppvisninger og
tilrettelegging.

Utstyrsbrakka på Dikemark har fått høyst nødvendig vedlikehold og fremstår som
nesten ny før utesesongen starter opp.

Vi har mange aktive ekvipasjer i mange grener, og medlemmer av Asker hundeklubb
gjør seg bemerket rundt om i Norges land. Det er flott at medlemmene drar sammen på
stevner, kurs og aktiviteter. Det bidrar til godt og aktivt miljø i klubben. Asker hundeklubb



driftes, på lik linje med alle interesseklubber i Norge, hovedsakelig av medlemmene
selv. Det er medlemmene som former klubben og lager den til det de ønsker at den skal
være.

Det er komiteene i Asker hundeklubb som planlegger aktiviteter, legger til rette for kurs
og treninger og som holder i den daglige driften. Komiteene gjør en formidabel innsats
for at medlemmene skal få et bredt og relevant tilbud. Styret vil takke alle komitéene i
klubben for arbeidet som er lagt ned i 2022. TUSEN TAKK!

For å spore til økt frivillighet i klubben har styret i 2022 gjort to grep. Vi har kjøpt
campingvogn som lånes ut til medlemmer som har påtatt seg verv i klubben. I tillegg har
alle som har hatt verv i 2022 fått Canelana ullvest.

AKTIVITETER

Agility: Agilitygruppa i Asker har hatt et bra år både på hjemmebane og konkurranser i
2022 også. Det er fortsatt mange unge hunder i klubben, og vi fikk mange nye
medlemmer. stadig nye fjes på trening og kurs på Sollihøgda. Vi ser frem til økende
aktivitet fremover.

Året startet som alltid med vintertrening i ridehuset i Lier. Vi benytter ridehuset 6 timer i
uken fordelt på tre faste grupper. 18.04.22 flyttet vi fra ridehuset til Sollihøgda og startet
opp fellestreninger på tirsdager og torsdager. Det er i tillegg svært mange som har
benyttet seg av muligheten til å fritrene, så banen har blitt flittig brukt.

Ekstern instruktør Irene Yrstad har holdt handlingskurs for oss både vår og høst på
Sollihøgda, og ekstern instruktør Martine Hansen har holdt kurs for oss vinter/vår 2022,
noe på Sollihøgda noe i Tønsberg hundehall. Begge instruktører har sagt ja til å holde
kurs for oss også i 2023. I september arrangerte vi nybegynnerkurs med interne
instruktører!

I juni deltok flere ekvipasjer på NM på Gjøvik. Asker Toy Runners med Ida G. Halvorsen
og Mio, Astrid Terjesen og Birka, Else F. Germundson og Polka og Gunn
Høiby-Pettersen og Kenny, kvalifiserte seg til NM-lagfinale og endte på 9. plass. Gunn
og Kenny kvalifiserte seg til den individuelle NM-finalen. Det ble også arrangert egne
Gjøvik Mester-finaler for klasse 1 og 2; i klasse 2 kom Astrid og Birka på 3. plass og i
klasse 1 kom Eira og Luna på 4. plass.

I høst hadde vi dugnad på banen på Sollihøgda over to dager hvor hindre, gjerdet og
bane ble gjennomgått. Mange tok turen opp og bidro med det de kunne. Kjempebra!

Vi fortsetter å ha ett til to lag i small og et medium-lag. Det er supert at flere ekvipasjer
får anledning til å gå lag for Asker.



Asker har også vist seg godt frem på konkurransebanen i 2022. Vi har nye debuter
både på blåbær og offisielle konkurranser, og deltakende ekvipasjer i alle klasser og
størrelser. Det er veldig moro å høre at Asker-navn stadig vekk blir ropt opp over
speaker på premieutdeling! Når vi er flere på konkurranser blir det også god stemning i
å heie på hverandre, filme, og juble litt ekstra for alle prestasjoner på banen. Det er
hyggelig å se!

Agilitykomiteen har hatt noen møter, og økonomien er stabil. Vi har kjøpt inn litt nytt
utstyr. Vi skulle skifte underlaget på banen i 2022, men fikk ikke noen til å gjøre jobben
dessverre. Nytt underlag samt nye gjerder rundt banen er derfor flyttet til 2023.

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.  AHK har
gjennom mange år hatt et godt samarbeid med ApD, hvor klubben stiller til rådighet
instruktør og bane.

Dette er et populært tilbud som engasjerer deltagere hver onsdag kl.12 - 13, og som
ikke minst gir mestring og et godt fellesskap. Det har vært godt oppmøte i de periodene
der korona ikke har satt en stopper for aktiviteten. For AHK er det en glede å få bidra.

Det er flere instruktører som deler på dette, noe som gir tilbudet god bredde. Vi takker
hver og en av dere som bidrar - dere gjør en viktig jobb langt utover å være instruktør.

Bane Dikemark: Banen har vært flittig brukt til fritreninger, fellestreninger, konkurranser
og cuper.
Utbedringer av tak og gulv i utstyrsbrakke, og nye hyllesystem satt inn. Det er blitt fylt
opp med ny sand på banen. Dette ble gjort på dugnad. Banen er blitt jevnt sloddet
gjennom sommeren og jevnlig brøytet i vintersesongen.

Bruks 2022: Det ble gjennomført kurs:

● Sporkurs
● Brukslydighetskurs med Cecilie Thormodsrud
● Blodsporkurs
● Runderingskurs
● To helgesamlinger med rundering og spor. Finnskogen og Elverum.

Det ble arrangert bruksdag i skogen, med bra oppmøte av nye og gamle medlemmer.

Det var fellestreninger i skogen på onsdagene – annenhver gang spor og rundering.
Fellestreningene i brukslydighet var på torsdager.

Asker Hundeklubb har hatt flere kvipasjer på runderingsstevner og sporstevner i 2022.
Mette Norill og hunden Kat som i år har blitt norgesmester i rundering med
bestemanns premie i rundering. I nordisk mesterskap (NOM) fikk de Individuelt Sølv
og lag gull rundering + bestemanns premie i rundering der også.



Det var 2 ekvipasjer fra Asker Hundeklubb som deltok på i The Challenge. Trine
Tørrissen og Katla, Kristin Løken og Ounny
Runderingsstevne alle klasse ble avholdet og vel gjennomført i juni.

Juniorgruppa: Juniorgruppa fortsatte arbeidet med å være en møteplass for
hundeinteresserte barn og ungdommer, gjennom agilitykurs med fokus på mestring,
motivasjon og glede. Alle kurs holdes med individuell instruksjon av instruktør, for alle
nivåer. I tillegg har noen juniorer deltatt på fritreninger. Deltagerne og foresatte hjelper til
med å sette frem og rydde utstyret hver gang. Vi kjøpte inn noe nytt utstyr for å kunne
følge de nye agilitytreglene.

NKKU fikk låne klubbens bane på Dikemark til Junior-NM i Agility, Lydighet,
Rallylydighet, Freestyle og Heelwork to music. Flere av klubbens medlemmer deltok og
hjalp til med stort engasjement. Det var fantastisk å se så mange flinke og positive unge
ekvipasjer!

Vi gratulerer Karina Kielland-Bergum og Neo med Junior NM-sølv i Agility kl. Medium,
og Lene Ovlien og Isak med sølv i Rallylydighet!

I vintermånedene leide vi innendørs i Drammen hundepark med 5-10 deltagere til
sammen 8 helgedager, og ett helgekurs fra fredag til søndag i februar med 5 deltagere.

I sommersesongen holdt vi 8 ukers kveldsbaserte onsdagskurs vår og høst på Asker
hundeklubbs grusbane på Dikemark med 16-17 deltagere. Da delte vi banen i 2 deler
med en instruktør på hver del, og 3 partier per onsdag, med 3 deltagere per instruktør
per parti. Vi avsluttet høstkurset med et treningsstevne med kaker, grilling og premier til
alle.

Vi har hatt flere dyktige og engasjerte instruktører som har byttet på å instruere:
Anne Christine Brenne (leder), Stein Brenne, Maiken Grønvold, Tamara Richter,
Madeleine Alexandra Soria, Cecilie Sandene og Ida Marie Grødal Halvorsen.
Instruktørene er uvurderlige for Juniorgruppa, og vi er uendelig takknemlige for deres
positive engasjement!

Flere fantastiske foresatte hjalp til med renhold og dugnader på Dikemark mens barna
trente. Etter rehabiliteringen av utstyrsbrakka, brukte vi høstens treninger til å montere
kroker for agilityutstyret, slik at det ble enklere å holde det rent og ryddig i utstyrsbrakka.
Vi monterte også netting under portene for å hindre at hunder kryper under.

Utendørs Juniorkurs på Asker hundeklubbs bane på Dikemark:

Vårkurs: 20. april – 8. juni hver onsdag i 8 uker - 16 deltagere.

Høstkurs: 24. august – 19. oktober hver onsdag i 8 uker - 17 deltagere.



Innendørs Juniorkurs i Drammen hundepark, 3 timer per gang:

Søndag 9/1: hele hallen - 10 deltagere
Lørdag 29/1: 2 deler av hallen – 7 deltagere
Helgekurs: fredag 4/2, lørdag 5/2 og søndag 6/2 - 5 deltagere
Lørdag 26/2: 2 deler – 7 deltagere
Fredag 11/3: 1 del - 5 deltagere
Fredag 25/3: 1 del - 6 deltagere
Søndag 23/10: 2 deler av hallen - 6 deltagere
Søndag 6/11: 2 deler av hallen - 6 deltagere
Lørdag 3/12: hele hallen - 6 deltagere

Grunnleggende kurs: Første halvdel av 2022 ble det satt opp til sammen 4 kurs fra
kurskomiteen.

I januar ble det satt opp minikurs for unghunder. Det ble avholdt i drammen hundepark
av Mona Paus og Siv Breivik Thorkildsen og hadde 12 deltakere. På grunn av en
misforståelse mellom kursansvarlig og instruktør ble det ikke søkt om støtte av
studieforbundet og klubben fikk ikke penger i støtte (800kr).

De andre kursene var valpekurs, unghundkurs og hverdagslydighet.Valpekurset hadde
opprinnelig plass til 12 deltagere og to instruktører (Ellen og Siri). På grunn av at kurset
kun fikk 4 påmeldte benyttet klubben kun en instruktør (Ellen). Unghundkurset ble
avholdt etter påske med to instruktører (Mona og Siv) og 12 deltagere. Det ble også satt
opp hverdagslydighetskurs. Kurset fikk kun 3 påmeldte og ble derfor avlyst.

Det ble kun satt opp valpekurs og hverdagslydighetskurs høsten 2022 siden vi ikke fikk
tak i instruktør til unghundkurset. Dette var veldig synd da vi hadde stor etterspørsel
etter flere grunnkurs. De kursene som ble avholdt var valpekurs og unghundkurs.
Valpekurs, instruktør: Sigrid Bergquist, deltagere: 7 deltakere (fulltegnet + 1).
Hverdagslydighetskurs, instruktør: Sigrid, deltagere: 6 deltagere (fulltegnet).

Lydighet: Året 2022 har vært et godt år for lydigheten med fulle kurs på alle plan. Vi har
hatt to kurs vår og høst med veien til Fci som er fulle. Bronsemerke kurs og lp 1 til 2
kurs. Vi har også et meget stort oppmøte på hverdagslydighet, her er vi veldig
takknemlige for alle medlemmer som stiller opp som ansvarlige for denne treningen. Vi
takker også alle våre instruktører som er så greie å holde kurs år etter år.

Årets store happening, vår årlige lydighetskonkurranse ble avholdt på Arnestad. i år ble
det 15 påmeldte fordelt på klasse 1 tom FCI3 dette året. Det ble 14 til start da den ene
som var påmeldt til klasse Fci ikke startet. Dommer for dagen var Rune Bjerkelund. Vi
fikk en fin og hyggelig dag både i og utenfor ringen. Vi takker alle for hjelpen denne
dagen.



NM i Lydighet ble avholdt i Rakkestad. Lørdagen var det kvalifisering til finalen som
skulle gå på søndagen. Asker hundeklubb hadde 4 hunder med førere som kvalifiserte
seg til finalen. Malene Grip med Krutt og Mona Strømdal med Jubel, Kristin Gudem med
Robin og Geir Brandtzæg med Chacco. Gratulerer til 4. plassen til Malene og Krutt.

Vi ønsker også å gratulere Kristin Gudem med Robin og Malene Grip med Krutt, som
ble tatt ut i landslagstroppen 2022. Imponerende innsats fra klubben.

Nordisk mesterskap ble i 2022 avholdt i Sandefjord i Norge, her tok det norske laget
gull, med to medlemmer av Asker hundeklubb; Malene og Krutt og Kristin Gudem med
Robin. Vi gratulerer så masse.

Vi måtte utsette klubbmesterskapet for 2021 grunnet dommerkonferanse, dette fikk vi
utsatt til våren 2022 på egen bane. Vi startet grillen og hadde en flott dag med godt
oppmøte. Dommer for dagen var Trond Morten Teigen.

Klubbmesterskapet som skulle avholdes 4/12-22 ble avlyst.

Sesongens vintertrening inne i Drammen hundepark ble fort fylt opp, og det er stort sett
godt oppmøte alle gangene. Utfordringen hittil har vel vært vær og kjøreforhold.

Ellers vil vi sende ut en liten bønn til våre medlemmer, Vi ønsker flere som kan være
villige til å tråkke til å hjelpe. Vi i LP-komiteen har et lite ønske om at det kunne melde
seg noen som kunne være villig til å sitte med oss i komiteen - vi biter ikke og det er
ikke så mye jobb. Og jo flere vi er desto mindre jobb blir det jo. Det er en gylden
anledning til å kunne være med å bestemme hvordan vi skal drives.

Ellers ønsker vi å takke alle som har stilt opp, som instruktører, på dugnader, hjelp med
å avvikle konkurranser, bake kaker mm. Vi er avhengige av dere for at klubben skal
fungere.

Rally: Rallykomiteen har hatt fem innendørs vintertreninger i Drammen Hundepark for
påmeldte i dette året perioden. Det har vært godt oppmøte på alle treningene og vi
hadde hele hallen slik at det var god plass for både klasse 1/2 og Klasse 3/Elite baner.

Fellestreninger på Dikemarkbanen har vært holdt hver tirsdag etter påske til og med
oktober 2022 fra kl. 18.30 til kl. 20.30. Det har vært godt oppmøte på fellestreningene,
men det kunne vært plass til flere. Treningene har i beregningsperioden vært tilbake til
normalen etter vanskelighetene i Koronatiden.

Komiteen takker alle som har stilt opp som treningsansvarlige i året som har vært og
berømmer de som har representert klubben på stevner.

Kurs: Følgende kurs har vært avholdt i perioden: Klasse 3 kurs med Lise Fredriksen i
august på Dikemarkbanen.



Rallykomiteen har i beretningsperioden blitt delvis erstattet av Tor Kielland, Iren
Hjetland, Ingrid Langvatn og Astri Hagenlund. Hilde Arntzen har fulgt med i komiteen
frem til årsmøtet.

Det har i perioden ikke blitt avholdt klubbmesterskap.

Innstilling til valg
Til Styret i Asker hundeklubb, til årsmøtet 28.3.23.

Valgkomitéens forslag til nytt styre for 2023:

Leder: Kristin Gudem (På valg for 1 år)
Nestleder: Sigrid Bergquist (Ikke på valg)
Økonomiansvarlig: Ellen Staurset (Ikke på valg)
Sekretær: Gunn Sigrid Høiby-Pettersen (Ikke på valg)
Styremedlem, bruks: Siri Hagen (På valg for 2 år)
Styremedlem, agility: Ronja Bjørnvold Bråthen (På valg for 2 år)
Styremedlem, lydighet: Linda Høyem Thrygg (Ikke på valg)
Styremedlem rally: Ingrid Langvatn (På valg for 1 år)
Styremedlem, junior: Ubesatt (På valg for 2 år)
Varamedlem: Eirin Eikeland (På valg for 1 år)
Hjemmeside/kommunikasjon

Varamedlem: Tor Kielland (På valg for 1 år)
Baneansvarlig

Forslag til valgkomité og revisor i AHK for 2023:

Valgkomité:

Malene Grip, leder (Ikke på valg)
Bjørg Jacobsen, medlem (Ikke på valg)
Tone Espelin, medlem (På valg for 2 år).
Nina Oftedal, vara (På valg for 1 år).

Revisor:
Revisor: Eva Selvåg Hilstrøm (Ikke på valg)
Vararevisor: Ingrid Hopen Bose (På valg for 1 år)

Hilsen Valgkomitéen

Malene Grip Bjørg Jacobsen NinaOftedal

Leder Medlem Vara



Mars 2023

Komiteer AHK 2023
Banekomite Dikemark

Verv Navn
Leder Tor Kielland

Lydighetskomite

Verv Navn
Leder Linda H. Thrygg
Medlem Cecilie B. Pedersen
Medlem Hlin Eldon Jonsdottir
Medlem Nina Sivertsen
Medlem Birgitte Rolstad

Rallykomite

Verv Navn
Leder Tor Kielland

Medlem Ingrid Langvatn

Medlem Iren Hjetland

Medlem Astri Hagenlund

Agilitykomite

Verv Navn
Leder Gunn Sigrid

Høiby-Pettersen
Medlem Ida Marie G. Halvorsen

Medlem Ronja Bjørnvold Bråthen

Medlem Astrid Terjesen



Medlem Linn Albertsen

Medlem Ina Grosås Eikjeland

Brukskomite

Verv Navn
Leder Siri Hagen

Medlem Eli Gabrielle Borchsenius

Medlem Eva Selvåg Hilstrøm

Medlem Anne Weien Halvorsen

Medlem Jorunn Ludvigsen

Junior-komite

Verv Navn

Leder / Økonomi Anne Christine Brenne

Material-ansvarlig

Instruktører

Kurskomite

Verv Navn
Leder Sigrid Bergquist
Medlem

Hjemmesiden

Verv Navn
Media-ansvarlig Eirin Eikeland

Medlem, ag Ronja Bjørnvold
Bråthen

Medlem, lp Linda H. Thrygg

Medlem, rally Tor Kielland

Medlem, bruks Siri Hagen



Medlem, kurs Sigrid Bergkvist

Medlem, juniorer

Regnskap 2022 og budsjett 2023

Asker hundeklubb

Regnskap 2022 Budsjett 2023

3100 Medlemskontigent kr 288 961,00 kr 175 000,00

3110 Aktiv på dagtid kr 20 600,00 kr 20 000,00

3120 Kurs kr 623 383,00 kr 475 820,00

3125 Sommerleir

3160 Treningsavgift kr 62 682,50 kr 112 450,00

3170 Studieforbundet, kursstøtte kr 29 900,00 kr 37 700,00

3180 klubbmesterskap, stevner kr 12 820,00 kr 24 500,00

3190 Andre inntekter kr 2 000,00

3400 Grasrotandel og mva refusjon kr 20 811,70 kr 40 000,00

3440 Driftsstøtte kommunen kr 9 500,00 kr 11 800,00

3600 Leieinntekter fast eiendom

3900 Annen driftsrelatert inntekt kr 700,00

kr 1 070 658,20 kr 892 970,00

4100 Innkjøp kurs kr - kr 10 000,00

4150 Andre kostnader kurs kr 4 500,00

4300 Innkjøp av varer, videresalg

4500 Fremmedytelser kr 377 390,00 kr 322 400,00

5330 Godtgj. til styret kr 50 500,00 kr 80 000,00

5990 Sosiale kostnader kr 15 930,00 kr 38 000,00

6010 Avskrivninger kr - kr -

6100

Frakt/transport/vareforsendel

se

6310 Leie baner kr 98 051,56 kr 68 750,00

6340 Lys, varme kr 33 824,79 kr 30 000,00

6420 Leie data kr 2 508,00 kr -

6550 Utstyr kr 122 919,70 kr 56 500,00

6590 Premier kr 1 909,00 kr 6 200,00



6620

Reparasjon og vedlikehold

utstyr kr 37 217,00 kr 46 000,00

6700 Regnskapshonorar kr 50 000,00 kr 50 000,00

6701 Revisjonshonorar kr 3 840,00 kr -

6790 Div tjenester/møter kr 2 000,00

6860 Kurs instruktører kr 6 952,00 kr 10 000,00

6890 Stevner kr 17 772,00 kr 10 000,00

6940 Porto kr 1 315,00

7100 Bilgodtgjørelse kr 4 688,00

7150 Reisekostnader kr 2 462,20

7400

Medlemskontigenter, startavg.

o.l. kr 6 521,86 kr 4 700,00

7420 Gaver kr 3 419,00 kr 16 500,00

7425

Støtte til utøvere (VM,

Nordisk mm) kr 20 000,00

7500 Forsikring kr 6 814,00 kr 7 000,00

7770 Bank og kortgebyr kr 21 776,86 kr 30 000,00

7790 Annen kostnad kr - kr 86 500,00

kr 865 810,97 kr 914 400,00

8050 Renteinntekter kr 12 833,46

RESULTAT kr 217 680,69 kr -21 430,00



Revisjonsrapport




