ÅRSBERETNING FRA STYRET 2014
I siste periode har styret hatt følgende sammensetning:
Verv

Navn

Leder:

Hege Meiler Kvernvolden

Nestleder:

Kristin Echana Hay

Styremedlem:

Liv Høyem Bratlie

Styremedlem:

Jannich S. Hansen

Styremedlem:

Berit Solberg

Styremedlem:

Stig Werner Brusveen

Vara Styremedlem:

Morten Bratlie

Vara Styremedlem:

Henriette Bjørnerud

Tilleggsfunksjoner:
Bruks:

Annie E. Bråten og Marthe Vikenes Spruit
Smeller Gjøvik Hundeklubb v/Dag H. Bekkelund

Sirius medlemsblad:

Marthe Vikenes Spruit

Besøkshund:

Hege Nybråten og Gjøvik Røde Kors

Revisor:

Atle Graatrud

Vara Revisor:

Monica Eikrehagen

Valgkomite:
Leder:

Åse N Pettersen
Stine Elton
Monika Eikrehagen

Vara:

-

I 2014 ble det avholdt 6 styremøter.
Medlemstall ved årsskifte 2013/2014 var 354 - Mot ved årsskifte 2014/2015 var 362.
Aktiviteter 2014:
Innføring i Besøkshund kurs 25./26. januar.
Konkurransekurs LP 31./2. februar.
Moelvstevnet 7.- 9. feb.
Handlerkurs 15./16. februar.
Agility nybegynner 22./23. februar.
Mars: GHK Årsmøte 12.mars på Hovdetun.
LP Cup på Øverby 27. april.
Sporkurs helgen 3./4. mai.
”Hundens dag” 24. mai på Gjøvik Gård.
Naturens dag på Øverby 1. juni
Agility nybegynner juni.
Gjøvik-stevnet Lydighet (LP) på Øverby 7. juni.
Dugnad på klubbplassen 25. juni.
Agility ansvarlig for NKK region Hedmark/Oppland ved Hundefestival på Hamar 23. august.
Spesialsøk kurs 29./31. august.
Øverbydagen 31. august.
Frivilligdagen 13. september.
Gjøvik Marken – 18. og 21. september.
Lydighetskurs med problemløsing 24. september.
Sporkurs 26./28. september.
Klubbmesterskap 4. oktober.
Dugnad i hallen 9. oktober.
Agility nybegynner 29. og 30. oktober.

Klubbens faste kurser som valp, grunnkurs, videregående og bronsemerke kurs har blitt avholdt ved
siden av årets aktiviteter.

Vil få takke alle dere som stiller opp i turnusordningen vår og ikke minst på våre arrangementer!

For styret
Hege Meiler Kvernvolden
Leder Gjøvik Hundeklubb

ÅRSBERETNING FRA AGILITYGRUPPA 2014
Trening.
Agilitygruppa har også i 2014 hatt gode treningsforhold, både når det gjelder inne- og utetreningen.
Innetreningen våren og høsten 2014 har foregått på kunstgress i treningshallen på Raufoss, mens
utetreningen som vanlig har foregått på klubbens treningsområde på Øverby

Kurs.
Det er avholdt 3 nybegynnerkurs i 2014 med til sammen 21 deltagere. Instruktør på kursene har vært
Morten Bratlie (Trinn 2 instruktør NKK)
Det ble i desember avholdt et kurs for klubbens konkurransegruppe med 12 deltagere og Peter
Holmberg som kursholder.

Konkurranser.
Agilitygruppa har i 2014 hatt 10 aktive ekvipasjer som har deltatt på et eller flere offisielle stevner i
løpet av sesongen. Dette er en liten nedgang i forhold til forrige år hvor det var 11 stk. Fordelingen
har vært: 3 i klasse Small - 4 i klasse Medium - 3 i klasse Large.
Klubben har ikke stilt lag på noen stevner i 2014-sesongen.
I NM i Agility som ble arrangert under NKK Drammen 31.mai – 1. juni, stilte klubben med 3
ekvipasjer. Kari Olavseengen Dalsaune med Marco, Liv Høyem Bratlie med Virre og Morten Bratlie
med Bojti. Ingen av ekvipasjene plasserte seg i finaleomgangen.
Klubbens ekvipasjer har ellers markert seg med mange gode resultater både i Norge og utlandet. De
ivrigste har deltatt i opp mot 40 stevner.

Klubbmesterskap.
Klubbmesterskapet ble arrangert på treningsbanen på Øverby 4. oktober. Her deltok 4 ekvipasjer i
nybegynnerklassen og12 i konkurranseklassen.
Klubbmestere ble:
Kl. Small

Kari Dalsaunet med Marco (Cavalier King Charles Spaniel)

Kl. Medium

Ingen gjennomførte

Kl. Large

Ingen gjennomførte

Nybegynnerklassen

Siri Rønningen med Adina (Finsk Lapphund)

Arrangementer og oppvisninger.
Klubben arrangerte i løpet av 2014 to agilitystevner, et dobbeltstevne på Moelv sammen med Hamar
og Omegn HK i februar og ett uoffisielt stevne under Hamar Hundefestival på Hamar i august.
Agilitygruppa deltok som vanlig ved klubbens oppvisninger på Gjøvik Gård under Gjøvik Marken i
september og har ellers holdt oppvisning under aktivitetsdagen på Haugtun Sykehjem og under
Øverbydagene.

Avslutning.
Som leder av agilitygruppa vil jeg nok en gang takke alle engasjerte utøvere for en fin sesong med
mye moro og et kjempefint miljø med hundene i sentrum. Det er nettopp det fine miljøet i gruppa
gjør at det er inspirerende å fortsette og det er hyggelig å kunne konstantere en økende interesse for
agility i regionen med flere aktive utøvere i klubben. Neste år vil klubben sannsynligvis kunne stille
lag igjen i flere klasser.
Til slutt vil jeg takke alle dere andre i klubben som velvillige stiller opp som funksjonærer når klubben
arrangerer agilitystevner. Ikke mange klubber har en slik ”ressurs” med drevne funksjonærer, noe
som gjør at våre stevner nærmest er garantert å bli vellykkede.

Morten Bratlie
Leder Agilitygruppa

ÅRSBERETNING FRA LYDIGHETSGRUPPA 2014
Da er et nytt år gått. Og dette har vært et år med enorm aktivitet i lydighets gruppa. Konkurranse
treningene ble organisert og satt i gang i vår, med nye plasser å trene på hver gang. På
vår/sommerhalvåret har vi hatt stor tilgang på nye plasser og trene på.
Det har vært godt oppmøte på både valp og miljøtreningen gjennom hele året.
Turnus- instruktørene har gjort en fantastisk jobb og fått mange gode tilbakemeldinger på gode og
varierte treninger.
1. og 2. Februar gjennomførte vi et Konkurranselydighets kurs med Anita Grønhovd Karlsen. Alle fikk
god hjelp og det var et vellykket kurs.

27. april gjennomførte vi LP Cup i samarbeid med Hamar og Omegn Hundeklubb, Elverum
Hundeklubb og Mjøstollerne. Dette var andre året vi har vært med på dette, og vi var veldig heldig

med været, så Øverby banen var tørr og fin. Det var 48 deltagere, og forhåpentligvis vil noen av disse
prøve seg på offisielle konkurranser etter hvert.
Dommere for dagen var:
Klasse nybegynner: Marthe Vikenes Spruit
Klasse 1: Birgit Odde Husom
Klasse 2: Marthe Vikenes Spruit
Klasse 3: Anita Grønhovd Karlsen
Klasse Elite: Hilde Ulvatne Marthinsen
En stor takk til alle som bidro til å få et vellykket arrangement!
24. mai var det Hundens dag. I år var vi tilstedet på Gjøvik Gård og viste oss frem. Det var noen fra
alle gruppene for å vise frem sin aktivitet. Så dette var moro!
7. juni arrangertet vi det årlige LP stevne på Øverby. Dommer for dagen var Erik Brenden.
Ringsekretæren var blitt syk på morgenkvisten, så Marthe Vikenes Spruit hoppet i det som
ringsekretær. Kristin Echana Hay var skriver for dagen. Hege Meiler Kvernvolden tok seg av
påmeldinger og premier.
Det var 28 påmeldte, men 19 som gikk bedømmningen.
4. oktober arrangerte vi klubbmesterskap i LP. Vi brukte NKKs Bronsemerke prøve i en nybegynner
klasse og en videregående klasse.
Det var 5 deltagere i nybegynner klassen og 4 deltagere i videregående klassen.
De som ble årets klubbmestere er:
Nybegynnerklassen: Marthe Vikenes Spruit med Jackson
Videregående klassen: Hege Meiler Kvernvolden med Teddy
Vil takke for all innsats for dette året, og ser frem til et nytt år med nye arrangementer og
opplevelser!
Mvh
Stig Werner Brusveen
Leder av Lydighetsgruppa

Marthe Vikenes Spruit
Medhjelper

ÅRSBERETNING FRA UTSTILLINGSGRUPPA 2014
Vi har hatt et fint år, uten de helt store forandringene. Vi har blitt flere i turnus, og kommer til å
utvide lista med enda flere.
Vi har treninger annenhver onsdag, Øverby på sommer halvåret og hallen på Raufoss om vinteren.
Arrangementer:
Handlerkurs 26-27 april, del 2 kurs, med Ronny Midthjell. Kurset gikk over to dager og var både
spennende og lærerikt for både to og firbente.
Gruppa har også deltatt på Hundens dag og Frivillig dagen.

Treninger:
Vi har bra oppmøte på treningene, ser alltid en økning i forkant og rundt større ustillinger. Men det
er en hyggelig gjeng som møtes uansett hvor mange vi er. Spennende er det og at der er
forskjellige raser og alder på hundene.
På vinter halvåret trener vi inne i hallen på Raufoss, vår og sommer er vi på plassen på Øverby.
Vi har laget et opplegg som fungerer godt, og som vi har fått fler positive tilbakemeldinger på.
satser
Planer for 2015:
Gjøvik Hundeklubb planlegger ny stor NKK utstilling den 24/8-2015. Arbeidet og planleggingen er
allerede godt i gang, dette blir helt klart det vi skal fortsette å jobbe mest med dette året, det blir
mye jobb men ting faller på plass.
Vi satser på at utstillingen blir like vellykket som sist, det kom utrolig mange bra tilbakemeldinger.
Det er mange som har meldt seg som frivillige til å være med å arrangere utstillingen, har troen på
at vi skal gjøre en kjempejobb sammen.
vi på ny stor NKK utstilling i 2015..
Flere av de frivillige skal også sammen med meg og Jannich delta på kurs for utstillings arrangører..
Dette blir spennende og vi gleder oss.
Ellers skal vi nå i mars ha Handler kurs igjen, også denne gangen med Ronny Midthjell, som vil
gjennomføre et kurs for oss. Vi ser frem til kurs igjen.
Oppsummering:
Alt i alt var 2014 et flott og lærerikt år, vi ble flere i turnus og dette er veldig positivt med tanke på
allsidighet på treningene.
Begynte å forberede neste store utstilling i 2015 og ser frem til dette.
Vi vil takke for all hjelp, støtte og tillitt i 2014

Med vennlig hilsen
Jannich S Hansen
Leder i Utstillingsgruppa
og
Kristin E Hay

ÅRSBERETNING FRA BRUKSGRUPPA 2014
Året for bruksgruppa har vært veldig bra. I år som i fjor, har vi kjørt brukslydigheten sammen
med LP konkurranse treningene. Det har vært bra oppmøte på treningene.
Vi har vært to stykker i år også som deler på oppgaven. Vi har hatt noen spor-treninger i
løpet av året.
Vi har fått en undergruppe i bruksgruppa vår. Det er Smeller Gjøvik Hundeklubb. Smeller er
en ny type hobby- og konkurranse form med bruk av hundens nese.

3. og 4. mai avholdt Birgit Odde Husom sporkurs. Dette fikk vi kjempegode tilbakemeldinger
på dette kurset og ønsket om et kurs til.
29.-31. august avholdt vi et kurs i spesialsøk. Dag H. Bekkelund var instruktør. Et veldig bra
kurs, som fikk opp interessen for spesialsøk og Smeller hos deltagerne.
26.-27. september avholdt Birgit Odde Husom et sporkurs til. Vi fikk like mange gode
tilbakemeldinger også denne gangen.
Målet for 2015 vil være å få til flere spor-treninger, flere spor kurs, flere Smeller treninger og
flere som ønsker å konkurrere i NBF spor.

Mvh
Annie E. Bråten og Marthe Vikenes Spruit
Ledere for Bruksgruppa

ÅRSBERETNING FRA TREKKHUND GRUPPA 2014
Mitt første år som leder av trekkhund gruppa, har vært et spennende år.
Dette er en gruppe hvor det kan være vanskelig å få til arrangerte treninger, da man som oftest
trener alene i skogen med spannet.
Vi har fått vært med på en del aktiviteter med klubben, selv om vi holder oss mye for oss selv. Vi
har blant annet vært med på Hundens dag og Naturens dag.
Vi har deltatt på aktivitets dagers i regi av Land Frivillighetssentral. Cato Lunde har sine faste
kjøre opp-drag på Sørlighaugen, enhet for rusmestring.
Vi deltok på et arrangement i høstferien i regi av Østmarka Trekkhundklubb. Dette var et
Hundekjører-skole arrangement. Dette er et tilbud for de mellom 10 og 17 år.
I desember var det et arrangement på Gåsbu, en ungdomssamling for de som ønsket å lære mer
om hunde-kjøring. Dette var et tilbud som var gratis, og man trengte ikke å ha med egen hund.
Målet for 2015 er å få med flere som vil drive med hundekjører sporten.
Utenom det, skal vi trene mest mulig for å komme oss til start til vinteren igjen.
Henriette Bjørnerud
Leder for trekkhundgruppa

