Innkalling til årsmøte 2017

Sted: vandrerhjemmet Hovdetun, Gjøvik
Fredag 23.03 kl.18.00
Saksliste:
Eventuelle fullmakter leveres styret før møtet
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, tellekomite, referent og to til å underskrive
protokollen.
3. Årsmelding og regnskap.
4. Innkomne saker
1. Sende ut Sirius på mail til medlemmer, foreslått av Herdag
Hansen
5. Kåring av årets hund 2017
6. Valg

3. ÅRSBERETNING FRA STYRET 2017
I siste periode har styret hatt følgende sammensetning:
Verv

Navn

Leder:

Ann Leni Haugstad

Nestleder:

Morten Bratlie

Styremedlem:

Liv Høyem Bratlie

Styremedlem:

Stine Langerud

Styremedlem:

Herdag Hansen

Styremedlem:

Berit Solberg

Vara Styremedlem:

Line Emilie Villanger

Vara Styremedlem:

Lillian Holthe

Tilleggsfunksjoner:
Bruks:

Blodspor: Annie E. Bråten

NBF/Smeller/Spesialsøk

Hege Meiler Kvernvolden/Berit Solberg

Besøkshund:

Gjøvik Røde Kors Omsorg v/Marianne Strøm

Agility:

Morten Bratlie

Lydighet:

Hege M. Kvernvolden/Herdag Hansen

Rallylydighet:

Line E. Villanger

Utstilling:

Kristin Echana Hay

Sirius medlemsblad:

Stine Langerud og Line Emilie Villanger

Facebook:

Ann Leni Haugstad (hovedansvarlig)

Hjemmeside:

Ann Leni Haugstad

Revisor:

Monica Eikrehagen

Vara Revisor:

Stig W. Brusveen

Valgkomite:
Leder:

Stig W. Brusveen
Annie Bråthen
Monika Eikrehagen

Vara:

Anne Line Larsen

I 2017 ble det avholdt 7 styremøter i det nye styret
Medlemstall ved årsskifte 2016/2017 var 367 - Mot ved årsskifte 2017/2018 var 356.

Aktiviteter 2017:
Januar:
9: Oppstart etter juleferie
Februar:
11-12: Moelvenstevnet
Mars:
4-5: Agility nybegynnerkurs med Morten Bratlie
30: GHK Årsmøte kl. 18.30 på Hovdetun vandrerhjem
April:
2. April Vårhoppet – uoffisielt agilitystevne
24. April flytter de fleste treninger ut
Mai:
6-7: Mentalbeskrivelse, Breiskallen
20-21: Agility nybegynnerkurs
27: Rallylydighetsstevne
28: Naturens dag på Øverby
Juni:
14: Speedaktivisering med hund/Hundens dag
17-18: Rallylydighetsstevne
21: klubbmesterskap
26: sommerferie
Juli:
”Ferietid” i GHK

August:
21: Første trening etter ferien
September:
20-24: Gjøvik Marken – oppvisning lp, rally, smeller og agility
Oktober:
3: dugnad, breiskallen
4: Konkurransementalitetskurs
7-8: Nybegynner agilitykurs
9:Flytter de fleste treninger inn
Desember:
2-3:Fri ved fot kurs
9-10:Fri ved fot kurs
Juleavslutninger
Klubbens faste kurser som valp, grunnkurs, videregående og bronsemerke kurs er blitt avholdt ved
siden av årets aktiviteter, totalt:
6 valpekurs
4 grunnkurs
1 bronsemerkekurs
3 agilitynybegynnerkurs.
Det er også avholdt sesongkurs i agility-, ralylydighetsgruppa. Dessuten er det avholdt
nybegynnerkurs i agility og handlingkurs (utstillingsgruppa).
Vil få takke alle dere som stiller opp i turnusordningen vår og ikke minst på våre arrangementer!
For styret
Ann Leni Haugstad
Leder Gjøvik Hundeklubb

Årsberetning fra rallylydighetsgruppa
2017 har vært et aktivt år for rallygruppa, og vi er glade for å se engasjementet fra de aktive
ekvipasjene i klubben. Mange nye har kommet til, og flere er velkomne.
Vi startet året med sesongkurs med Nina og Thomas fra Hadeland, som hadde oppstart Januar 2017
og gikk frem til juni 2017. I tillegg arrangerte vi helgekurs med samme instruktører 25-26 Februar
2017.
I løpet av våren oppnådde både Stine og Line godkjenning til Rallyinstruktører, som gjør at vi selv kan
holde kurs innenfor sporten.
9 Mai holdt Stine og Line teorikurs i rallylydighet, i øvelsene og regelverket. Her var det 17 stykker
påmeldt. Kurset foregikk uten hund, og vi fikk gode tilbakemeldinger på at et slikt kurs var nyttig for
ekvipasjene som møtte opp.
Den 27 mai og 17-18 juni arrangerte Gjøvik Hundeklubb sine første egne stevner innenfor rally. Et
enkeltstevne og et dobbeltstevne. Vi hadde mange påmeldte, og fikk gode tilbakemeldinger fra
deltakerne. I tillegg opplevde vi en enorm dugnadsånd fra de aktive ekvipasjene i rallygruppa, og
mange tok skrittet og debuterte i konkurranse på disse stevnene. Hurra!

Klubbmesterskap har blitt arrangert i år:
Klasse 1: Annie og Jonny, Sunniva og Chilli og Sandra og Vesla
Klasse 2: Heidi og My
Klasse 3: Kari og Marco
Elite: Line Emilie og Tiki, Stine og Tinka og Annie og Lucas
Dommer for dagen var Berit Smaaland.
I September 2017 startet Line og Stine opp et eget sesongkurs for nybegynnere, som varte frem til
Desember 2017. Kurset ble fullt med 12 deltakere, fylt opp på rekordtid (2 timer).Vi arrangerte også
et konkurranserettet helgekurs helgen 30/9-1/10. På begge kurs hadde vi mange fornøyde deltakere,
noe vi er svært glade for, og som gjør at vi ser frem til å arrangere flere kurs i 2018.

I løpet av året har vi fått flere ekvipasjer i klubben som har oppnådd Championatet:
Annie E. Bråten og Bobby, Lotte Picard og Quattro, Stine Langerud og Tinka, Annie og Lucas, Line
Emilie og Tiki, Aasne og Zirius og Tove og Maja.
NM på Hadeland 12-13 August! Fra Gjøvik Hundeklubb deltok Line, Stine, Lotte, Tove og Annie.
Beste ekvipasje ble Lotte og Quattro med en 9.plass! Gratulerer!
Temakveld i de nye skiltene 1. desember med Line og Stine: 7 deltakere med hund og 3 observatører
Takk for et innholdsrikt år! Vi gleder oss til flere spennende år fremover :)

Line Emilie Villanger og Stine Langerud

Årsberetning fra utstillingsgruppa
Vi har stadig større oppmøter på treningene våre, noe varierende med flere før de store
utstillingshelgene.
Vi har væt noe færre i turnus, hvor noen har hatt treninger med instruktør, mens andre har
hatt ansvar bare for egentreninger.
Treningene våre er annenhver onsdag med instruktør og annen hver onsdag egentrening
med treningsansvarlig tilstede.
Da vi til tider har vært svært mange tilstedet på treningene, og hallen da kan bli noe liten,
har vi fortsatt valgt å dele opp treningene med små raser (på bord) fra 17.30 til 18.15 og
store raser fra 18.15 til 19.
På egentreningene hvor det gjerne er færre tilstede har vi hatt små og store raser sammen.
Dette også for at små og store trenger å trene sammen. Egentreningen har vært fra 18 til 19.
Vi har treningene inne/utenfor hallen på Raufoss samt Breiskallen på sommerhalvåret og
inne hallen på Raufoss om vinteren.
Arrangementer:
Det har værtet handlerkurs dette året
Kurset var rettet mot både nybegynnere og de mere erfarne. Det var Ann Jeanett Stenhaug
som holdt kurs for oss.
Kurset gikk over to helgedager, og var både spennende og lærerikt for både to og firbente.
Gruppa har også deltatt på Speed-aktiviseringsdag , hvor besøkende fikk en smakebit på
hvordan vi trener til utstilling.
På Sommeravslutningen, klubbmesterskapet til Gjøvik Hunde klubb hadde vi Match Show
med Bente Karlsen som dommer.
Dette var svært populært, med mange deltakere.
Treninger:
Vi har bra oppmøte på treningene, noen faste samt noen noe helt nye. Det har jevnt over
vært en stor økning i anntall oppmøte på treningene, noe som er veldig hyggelig. Det er stor
variasjon både i raser, alder på hundene samt erfaring hos eiere noe som gjør det morsomt
og variert å ha treninger.
Vi ser jo også en økning i oppmøte før større utsillinger og i høysesonger.
Vi har fortsatt å ha med å ha egentrening annehver onsdag, dette er treninger hvor vi trener
selv og hjelper hverandre. Det er da en treningsansvarlig tilstede, men uten organisert
treningsopplegg. Dette har vist seg å være et veldig populært tiltak og disse treninge er vi
små og store raser sammen
Vi har nå derfor treninger hver onsdag, annenhver med instruktør, annenhver egentrening.
På vinterstid trener vi inne i hallen på Raufoss.
På disse treningene, når de er inne i hallen har vi nå foreløpig valgt å dele opp i små og store
raser hver for seg.
Dette da vi kunne bli svært mange i hallen, og det blir et noe forskjellig tempo.
For å lette inndelingen ble det valgt å delle inn med små raser (stilles på bord) og større raser
(ikke vises på bord).

Vår og sommer har vi nå siste året vært ute /inne i hallen på Raufoss, samt noen treninger på
nye treningsområdet vårt på Breiskallen.
Vi har laget et opplegg som fungerer godt, og som vi har fått fler positive tilbakemeldinger
på.
Planer for 2018:
Kristin Echana Hay, som har vært leder for utstillingsgruppa frem til 2018, har som kjent
valgt å gå av. Jeg, Marte Line Amundsen, har nå tatt over ansvaret etter henne. Etter å ha
tenkt vel og lenge, bestemte jeg meg for å ta på meg dette ansvaret, siden jeg synes det er
viktig at klubben har en aktiv utstillingsgruppe. Selv har jeg lang erfaring med hund. Jeg har
vokst opp med dvergschnauzere som jeg har både stelt og trent. Nå har jeg selv to
dvergschnauzere som jeg både stiller ut og konkurrerer i agility med.
Da jeg tok over ansvaret som leder for utstillingsgruppa, var det første jeg gjorde å få med
meg flere på laget til å stå i turnus. Vi er nå så heldige at vi er hele 9 stk som står i turnus,
noe som vil gi deltakerne på treningen variasjon, samtidig som det ikke blir for stor
belastning på oss som står i turnus. Vi har avholdt ett drøftingsmøte, der vi blant annet
diskuterte hvordan treningene skal gjennomføres, hva som har fungert og ikke tidligere,
samt planlegging av kurs.
For å oppsummere kort; vi skal ha et handlerkurs i løpet av våren/sommeren 2018. Det blir
publisert som arrangement så fort vi finner ut av hvem og når. I tillegg har vi bestemt at
onsdager før egentrening, vil det være en halvtime med veiledet utstillingstrening, kun for
valper. Dette etter ønske fra flere. Dvs fra kl. 1730-18 de ukene egentreningene holdes.
På treninger med veiledning er det bestemt at whippet skal gå med store raser, selv om de
stiller på bordet. Dette for at de skal få opp farten så mye at de får noe igjen for treningene
de også!

Oppsummering:
2017 ble et fint år for utstillingsgruppa, med mange nye, både på treninger samt fullsatt
kurs, speed aktivisering samt Match show på Klubb mesterskapet. Vi har også igjen fått
treninger hver uke, noe som er svært populært.
Jeg vil ellers også takke for all hjelp, støtte og tillit i 2017 og tidligere år .
Etter noen spennende og morsomme år som leder i Utsillings gruppa, synes jeg nå at det var
veldig greit å gi ansvaret videre, og dette formidlet jeg til styret i Desember 2017
Heldigvis har Marte Line Amundsen sagt seg villig til å ta dette ansvaret og jeg er sikker på at
dette vil bli utrolig bra.
Godt å få nye friske ideer og planer for tiden fremover, og jeg ønsker henne all mulig lykke til
med ansvaret.
Vi ser frem til ett spennende år, hvor vi skal få til masse morsomme aktiviteter, både i form
av treninger, kurs, speedaktivisering og eventuelle uofisielle konkurranser. Jeg synes det er
svært spennende å ta over dette ansvaret, og ser fram til mange morsomme stunder med
masse fine folk!

Med vennlig hilsen
Marte Line Amundsen - Leder utstillingsgruppa
og
Kristin E Hay

Årsberetning fra smeller/spesialsøk
Smeller/ Spesialsøks treningene har hatt godt oppmøte på treningene i 2017.
Vi er fire som står i turnus med ansvaret for hver vår trening. Vi har hatt treningene våre inne i hallen
på Raufoss en dag i uka fra januar fram til sommeren. Fra høsten av hadde vi treningene våre på
Øverby, i forbindelse med klubbhytta. Rett før jul flytta vi til klubbhytta på Breiskallen, hvor vi har fått
bedre treningsforhold.
Treningene: Vi har valgt å kjøre nybegynnerinnlæring på de vanlige treningene våre. Mange har vært
innom i løpet av året for å prøve smeller. Noen har valgt å fortsette og har blitt en del av
smellergruppa.
Flere av oss har nå gått over til søk på ID og dette krever mere av hundene våre. Og flere av oss
ønsker etter hvert å starte i konkurranse.
Vi kjører nå nybegynnertrening første halvdel av kvelden, med søk på te på bane, kasser og romsøk.
Viderekommende andre halvdel av kvelden, med søk på ID på bane, kasser, plattform og romsøk.
Lørdager har vi Smeller konkurransetrening i hallen på Raufoss for ekvipasjer som trener mot
konkurranse.
Arrangementer: Vi hadde klubbmesterskap i juni hvor Hanne og Frigg ble klubbmester i
Smeller. Kristin og Odin ble nybegynnermester.
Vi var også på Gjøvikmarken og hadde presentasjon av Smeller der.
Noen av oss har vært på Smeller konkurranse for å se, lære og knytte kontakter.
Planer for 2018: En del av oss skal på smellerkurs i februar, vi ønsker å få ny inspirasjon og lære
mere.
Vil takke alle medlemmer av gruppa for god innsats og samarbeid i 2017! Ser fram til et godt nytt
trenings år.

Mvh. Berit Solberg

Årsberetning fra agilitygruppa
Trening.
Agilitygruppa har i 2017 hatt like gode treningsforhold som tidligere år, både når det gjelder
inne- og utetreningen. Innetreningen har foregått på kunstgress i treningshallen på Raufoss.
Utetreningen startet opp på klubbens treningsområde på Øverby, men ble flyttet til det nye
treningsområdet klubben har leid på Breiskallen så fort banen der var klar etter vinteren.
Fremmøte på klubbens treningskvelder har vært noe varierende.
Kurs.
Det er avholdt 2 nybegynnerkurs i 2017, et med 5 deltagere og Morten Bratlie som
instruktør inne i treningshallen og et med 6 deltagere og Ann Leni Haugstad ute på
Breiskallen. Konkurransegruppa har benyttet Irene Yrstad som innleid instruktør på 4
trenigskvelder våren 2017 og 3 treningskvelder på høsten.
Konkurranser.
Agilitygruppa har i 2017 hatt 18 aktive ekvipasjer som har deltatt på et eller flere offisielle
stevner i løpet av sesongen. Dette er en økning fra forrige år hvor det var 14 stk. Fordelingen
har vært: 5 i klasse Small - 6 i klasse Medium - 7 i klasse Large.
Klubben har stilt lag i klasse Small på flere stevner i 2017-sesongen og laget har kvalifisert
seg for NM i 2018.
I NM i Agility for 2017 som ble arrangert under NKK Ekeberg 10.-11. juni, stilte klubben med
4 ekvipasjer, Kari Olasveengen Dalsaune med Marco og Felix samt Morten Bratlie med Bojti
og Zeto. Kari med Felix og Morten med både Bojti og Zeto gikk videre til finale-omgangene.
Her ble Morten med Zeto nr. 10 i kl. Large mens Felix og Bojti disket i en av finalerundene.
Klubbmesterskap.
Klubbmesterskapet ble arrangert på treningsbanen på Breiskallen 21. juni.
Her deltok 3 ekvipasjer i nybegynnerklassen og 10 i konkurranseklassen. Klubbmestere ble:
Kl. Small

Kari Olavsveen Dalsaunet m/Felix (Shetland Sheepdog)

Kl. Medium Morten Bratlie
Kl. Large

Morten Bratlie

Nybegynner Stine Langerud

m/ Bojti (Pumi)
m/ Zeto (Pumi)
m/ Tinka (Border Collie/Elghund)

Arrangementer og oppvisninger.
Klubben har i løpet av 2017 arrangert det tradisjonelle Moelv-stevnet sammen med Hamar
og Omegn HK i Limtrehallen på Moelv og ellers vært tekniske arrangører for agilitydelen
under NKK Lillehammer i august, et stevne som ble avholdt på Birkerbeinerstadion. I tillegg
ble det arrangert en uhøytidelig klubbkonkurranse inne i treeningshallen med deltagere fra
hunde-klubbene på Hamar og Lillehammer.
Agilitygruppa deltok som vanlig ved klubbens oppvisninger på Gjøvik Gård under Gjøvik
Marken i september.

Avslutning.
Som leder av agilitygruppa vil jeg som tidligere år takke alle engasjerte utøvere for en fin
sesong med mye moro og et kjempefint miljø med hundene i sentrum.
Til slutt vil jeg takke alle dere 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 Lydighet 2017
2017 har vært et år med en del forandringer for lydighetsgruppa i Gjøvik hundeklubb.
Takk til Hege M. Kvernvolden for en god innsats med gruppa frem til August 2017. 21.
August tok Herdag Hansen og Line Emilie Villanger over gruppen.
Vi startet med egentreninger og konkurransetrening på torsdager, men innen et halvt år så
hadde vi såpass mange på treninger at vi hadde et møte der alle snakket om hvordan vi
skulle sette opp treningene videre. Vi ble enige om å starte et tema for hver måned med
instuksjon i 1 time og egentrening resten. Dette er vi veldig fornøyd med og kommer til å
kjøre dette opplegget en tid fremover.
Temakvelder er også noe nytt vi har begynt å tilby. Hvis det er noen øvelser som; ruta,
apport, fri ved fot, innsitt, innkalling osv, bare fantasien som setter grenser for hva disse
kveldene kan inneholde. Vi setter av 3t med instruktør og det koster hver ekvipasje 300,-.
Vi har allerede avholdt to temakvelder hvor temaet var ‘’ruta’’ og «apport». Her deltok 7
ekvipasjer på «ruta» 27. August og 28. September var det «apport» med 5 ekvipasjer, og det
ble jobbet godt med innlæring. I etterkant har det vært mange gode tilbakemeldinger, og
flere har sagt at de nå har gode verktøy til å ta øvelsen videre.
Vinnere av årets klubbmesterskap 2017;
LP Klasse 1 – Gro Åsen og Irpa
LP Klasse 2 - Berit Smaaland og Malle Puh
2-3 Desember fikk vi huket tak i Miriam Pedersen til å komme å holde et helgekurs i fri ved
fot. Kurset ble fullt og 6 fornøyde og slitne deltakere etter en meget lærerik helg.
Line og Stine startet opp grunnferdighetskurs i Januar som ble fullt på rekordtid med 10
deltakere. Et nytt og spennende kurs som GHK tilbyr som passer for alle hunder fra valp til
voksen.

Takk for et innholdsrikt år! Vi gleder oss til flere spennende år fremover ☺

Herdag Hansen og Line Emilie Villanger

3. Regnskap 2017

4 innkomne saker
1. Sak til Årsmøte 2018 - Fremtidig utgivelse av medlemsbladet Sirius.
Fakta:
Saken har tidligere vært fremlagt for Årsmøtet til behandling både i 2015 og 2016.
Det ble på Årsmøte for 2014 vedtatt å endre antall utsendelser av Sirius fra 4 til 3 utgaver,
mens det på Årsmøte for 2015 ble vedtatt å redusere antall utgivelser til 2 utgaver som en
prøveordning. Begrunnelsen var først og fremst på grunn av kostnadsbesparelser. Hver
utgivelse av Sirius koster i størrelse kr. 9.000 for trykking og utsendelse.
Styret kan ikke se at prøveordningen med 2 utgaver pr. år har medført noen negative
tilbakemeldinger av betydning.
Forslag til vedtak:
Styret i GHK foreslår at utgivelsen av Sirius helt går over til å bli sendt ut på mail.
For de som måtte ønske det skal det fortsatt være mulig å få bladet trykket ved å gjøre en
avtale om dette, men det anbefales at det benyttes mail for de som har tilgang. Dette gir en
bedre leseropplevelse og kvalitet på bilder. Allerede i dag ligger alle utgitte Sirius blad fra
2007 og oppover fritt tilgjengelig på databasen til Gjøvik hundeklubb hos ISSU.
Digitaliseringen av Sirius vil gi en besparelse i kostnader på størrelsesorden kr. 15.000 pr år.
Styret i GHK

6. Valgkommiteens innstilling
Leder:
Ann Leni Haugstad (2 år)

Valg 2018

Morten Bratlie

Ikke på valg

Nestleder:
Styremedlemmer:
Liv H. Bratlie

Ikke på valg

Berit Solberg (2 år)

Valg 2018

Stine Langerud (2 år)

Valg 2018

Herdag Hansen

Ikke på valg

Varamedlemmer:
Line Emilie Villanger (1 år)

Gjenvalgt for 1 år

Lillian Holthe (1 år)

Gjenvalgt for 1 år

Valgkomiteen:
Stig W. Brusveen leder

Ikke på valg

Monica Eikrehagen (2 år)

Valg 2018

Annie Bråten

Ikke på valg

Vara valgkomite:
Anne Line Larsen (1 år)

Gjenvalgt for 1 år

Monica Eikrehagen

Ikke på valg

Stig W. Brusveen(1 år)

Valg 2018

Revisor:

Vararevisor:

