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Årsberetning fra Nannestad og Omegn Hundeklubb 2022 

 

Styret sammensetning 

 

Leder  Steinar Andresen  

Nestleder Nina Opsahl 

Sekretær  Ingvild Annysdatter Fremmerlid 

Kasserer  Anne Fosser Holm 

Styremedlem  Hege Nyborg Andresen  

Styremedlem Weronica Karlsrud (Anette B. Gudmundsrud fra 22.08)  

Varamedlem 1  Anette B. Gudmundsrud  

Varamedlem 2  Hanne Karlstad 

 

Revisor  Line Venedik 

Vararevisor  Line Moen 

Valgkomité Styret  

 

Året som har gått 

Weronica Karlsrud ble av årsmøte 2022 valgt som styremedlem, men valgte å trekke seg som aktivt 

styremedlem på grunn av flytting. Varamedlem Anette B. Gudmundsrud overtok dermed Weronicas 

funksjon som styremedlem. 

NOHK hadde ved utgangen av 2022 184 medlemmer, hvorav 90 aktive medlemmer som betaler 

treningsavgift. 

Det har vært avholdt 6 styremøter (28.02, 28.03, 08.06, 22.08, 26.09, 21.11)  

Styret har behandlet 16 saker utover de faste sakene. 

Året startet med å videreføre enkelte covid-19 restriksjoner som gjorde at klubben ikke kunne starte 

opp med organiserte treninger i hallen. Dette var kortvarig, og fra og med 15 januar 2022 kunne 

klubben drive mot normalt igjen.  
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Det har vært godt engasjement fra både grupper og enkeltpersoner når det gjelder treninger og å 

holde kurs. 

Styret har i 2022 hatt fokus på det grunnleggende i klubben. Vi har gjennomgått og revidert 

retningslinjer for trening i klubben, økonomiske retningslinjer og instruks for styret.  

Klubben leier klubbhuset og disponerer banene hvor hallen står av Avinor. Det har lenge vært 

usikkert hvor lenge dette leieforholdet vil vare, men i sommer ble leieavtalen forlenget fram til 2027.  

Treningsplassen ved siden av hallen ble behørig pleiet gjennom sommeren. Klubben gikk til innkjøp 

av en klippettraktor, og en "klippegjeng" meldte seg frivillig til å klippe banen, for at gresset skal bli så 

tett og fint som mulig. En takk til de som har tilbrakt noen timer på traktoren i løpet av sommer og 

høst. 

Det er i løpet av høsten montert speil inne i hallen.  

Styret hadde budsjettert og planer om å skifte utelysene på banene, men tid og ressurser strakk ikke 

til, så dette må gjøres i løpet av 2023. 

I tillegg til den årlige ryddedugnaden vår før mai, har det vært stor innsats av våre medlemmer ved 

andre dugnader som har vært. Vi takker for jobben som har vært gjort, og ønsker samtidig å 

oppfordre til videre engasjement for årene som kommer.  

Klubben har ulike sider på facebook for klubbens medlemmer. Hjemmesiden vår har blitt oppgradert 

og det er blitt gjort noen endringer på innhold og hva som er tilgjengelig for våre medlemmer.  

Klubbens økonomi er god. Vi hadde budsjettert med et underskudd for 2022 på kr. 99 900,-, men 

endte opp med et overskudd på kr. 59 307,96. Dette skyldes blant annet flere medlemmer som har 

betalt treningsavgift, mindre utgifter til NKK og innleide instruktører, samt lavere 

vedlikeholdsutgifter. 

Klubben har vært ivrige på å søke stønader fra forskjellige økonomiske støtteordninger, samt 

strømstøtte. Vi har fått dekket en del utgifter til strøm, og gledelig nok, fikk vi rett før Jul svar fra 

Gjensidigestiftelsen om at vi fikk støtte på kr. 60 000,- Dette er penger som er øremerket en del nytt 

agilityutstyr og rallyutstyr til klubben. 

Styret vil takke for innsatsen medlemmer gjør for å søke økonomiske midler til klubben og som gir 

oss bedre treningsmuligheter og økt sikkerhet for fører og hund.  

Styret ønsker også i år å rette en spesiell takk til naboen vår Ola Bergem. Han bor i nabohuset til 

banen. Han har sørget for at veien til lysbryteren og klubbhuset er måkt når det har kommet snø. En 

oppmerksomhet er på vei. 

Styret ønsker å takke for året 2022. Spesielt takk for dugnadsinnsats, deling av kunnskap og 

fellesskap. 
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Årsberetninger fra gruppene  

 

Agility  

Agility-gruppa har bestått av Weronica Karlsrud, Ingvild Fremmerlid og Heidi Ånerud. I Nannestad og 

Omegn Hundeklubb er det nå 43 medlemmer som har lyst til å trene agility med ulike mål for 

treningene. Noen ønsker kun å aktivisere sin hund og andre har ambisjoner om å konkurrere på et 

høyere nivå.   

Året startet med restriksjoner omkring organiserte treninger. En seig start, men fra 15 januar kunne 

vi samles i hallen igjen for treninger. Iveren hos medlemmene har vært god, og mange har møtt opp 

på treninger. Av og til så mange at vi har vært nødt til å øke lengden på treningene og dele opp i flere 

grupper på mandagstreningene. Vi har stort sett klart å være under åtte ekvipasjer på 

onsdagstreninger så økt lengde på treninger og flere grupper har skjedd kun et par ganger.  

Av kurs har det blitt holdt et minikurs i grunnferdigheter med Berit Martinsen. Kurset ble fulltegnet 

og mange nyttige tips og triks ble gitt til ekvipasjene.  

Deretter kickstartet vi 2022 ytterligere med å invitere til agilitykurs for instruktør Irene Yrstad tidlig i 

mai måned. Kurset ble fulltegnet av unge og eldre ekvipasjer på alle nivåer. Tilbakemeldingene var 

gode, og flere hadde kost seg og lært en hel del.  

Nannestad og Omegn Hundeklubb er kjent for sine hinderinnlæringskurs med Siw Almroth og 

Cathrine Pedersen i spissen. Kurset ble avholdt i april og kurset ble fulltegnet samme uke som 

invitasjonen ble lagt ut. Fornøyde ekvipasjer fra dette kurset også hvor enkelte ekvipasjer fortsatt er 

med på mandagstreningene i dag.  

Nannestad og Omegn hundeklubb avholdt Romeriksstevne i slutten av mai  sammen med Eidsvoll 

hundeklubb. God innsats fra medlemmer gjorde arrangementet flott og med et godt overskudd.  

Det har blitt avholdt to medlemsmøter i februar og november hvor ca. 12 personer har møtt. Det er 

ønskelig å få med flere medlemmer på slike møter.  

Avslutningsvis vil jeg si at medlemmene vært spesielt flinke til å være sammen om det å støtte 

hverandre i treningssammenheng og lære av hverandre, melde på kurs i agility, blåbærstevner og 

offisielle stevner. Flere ekvipasjer har kommet på konkurransebanen med flotte resultater. Dette 

samholdet er noe å være stolt av og noe vi oppfordrer til å videreføre.  
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Husk, «Heia NoHK, sammen er vi gode». Det har også blitt en større interesse for lag-stevner i agility 

og i 2022 er vi heldige å være 2 medium-lag som stadig er på stevner, blant annet stilte Nannestad og 

Omegn Hundeklubb under NM-lag.  

Årets større prestasjoner blant medlemmer, og vi gratulerer stort:  

Siw Almroth med sin Brie ble Dansk Agility Champion  

Siw Almroth med sin Brie ble Svensk Agility Champion 

Siw Almroth med sin Brie ble Nordisk Agility Champion 

Heidi Ånerud med sin Luna ble Norsk Agilitychampion Champion 

 

For agility-gruppa 

Ingvild Fremmerlid  

 

Hverdaglydighets-gruppa 

Vinteren 2021/2022 bød på en del utfordringer i januar og februar med ofte glatt bane som gjorde 

det vanskelig å gjennomføre en forsvarlig trening. Trening ble flyttet til inn i leiren og på veien inn til 

støtta. Våren og frem til sommeren tok seg opp med deltakere og vi var ofte mellom 6-8 på trening. 

Høsten har det vært en del dårligere oppmøte og Tone har for det meste stått for treningen. 

Juleavslutningen tok vi sammen med bruksgruppa da flere av de som trener på onsdag også trener i 

denne gruppen. Torsdag 30. november møtte 7 medlemmer opp. Først litt trening og kl. 1900 var det 

gløgg og kaker på huset. Tone og Lotta sto for kakene, Nina for gløggen. 

Gruppene benyttet anledningen til å legge frem sine planer for 2023 som ble godt mottatt. 

Juleavslutning markerte også siste dag for organisert trening på hverdagslydighets-gruppa på 

onsdager. Organiserte treninger tar juleferie frem til mars 2023. 

  

For hverdagslydighets-gruppa 

Nina Opsahl 
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LP(lydighet)- og bruksgruppa 

Gruppa har i 2022 bestått av Finn Johansen, Øystein Bjørnsengen og Elizabeth Nordeggen. 

Bruksen har hatt et rolig år. Fra mai var det  organiserte treninger i skogen og frem til sommerferien. 

Etter ferien ble det ikke noe opplegg før etter høstferien. Da ble det trening i hallen. Her har det vært 

bra oppmøte og vi håper at denne trenden fortsetter. 

Torsdag 30. november hadde vi juleavslutning sammen med hverdagstreninga fra onsdager da flere 

som trener her også trener der. 7 møtte og vi la frem planene for våren 2023 som ble godt mottatt 

og diskutert. Juleferie ble tatt fra 15. desember. 

Gruppa så ikke mulighet for å klare å avholde bruksstevne og det var ikke meldt inn stevne til NKK 

heller. 

For LP/Bruks-gruppa 

Nina Opsahl 

 

Rally-gruppa 

Rallylydighets-gruppa har bestått av: Anette Bjerkaas Gudmundsrud og Hege Nyborg Andresen   

Endelig er pandemien over og Rallylydigheten kunne starte opp for fullt fra midten av januar. 

Siden vi ikke fikk avholdt juleavslutning i 2021, samlet vi oss til et lite nyttårsbord i januar hjemme 

hos Hege N. & Steinar Andresen. En koselig kveld der alle hadde med seg et matfat til å sette på 

bordet.  

Det har vært bra oppmøte på treninga igjennom hele våren. Etter sommerferien økte gruppa med 

flere ekvipasjer, Steinar Andresen har her vært en god hjelper for å få i gang de nye ekvipasjene. 

Utover høsten og frem til jul har det vært bra trøkk på treningene. Vi merket at det ble liten tid og 

plass til å sette baner for høyere klasser. Rallygruppa tok dette med tilbake til styret, hvor vi har vært 

veldig heldig og fått mer treningstid på torsdager fra kl. 20-22. Denne tiden er fortrinnsvis for klasse 3 

og eliteekvipasjer.  

Den 14. juni hadde vi sommer avslutting med en uhøytidelig moro-konkurranse, Steinar Andresen var 

som vanlig konkurranseansvarlig med spesialøvelser som ringspill, kaste store yatzy terninger, pusle 

puslespill på tid og andre gøye øvelser. Alle hadde med seg en rett for å sette på bordet.  

I sommerferien og starten av august så har rallyfolket vært flinke til å invitere/si fra på  

FB- gruppesiden at de skal trene, så det har vært bra med oppmøte igjennom sommeren. 
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Fra den 1.1.2023 blir det en del forandringer i Rallyregelverket og skilter. Det blir mange nye skilter, 

noen skilter som var tidligere skifter klasse, og noen skilter forsvinner, samt at det er nye regler som 

gir forskjellige poengtrekk.  

I den forbindelse var Anette Bjerkaas Gudmundsrud og Hege Nyborg Andresen på introkurs 

den 4. november, for å lære litt mer om hva vi kan vente oss. 

I etterkant av kurset, den 6. desember, inviterte Anette & Hege rallygruppa til en samling på huset. 

Her gikk vi igjennom alt av nye skilt, endringer av skilt og regler osv.  Vi var 13 stk. til sammen. 

Årets juleavslutning ble avhold den 3. desember, hjemme hos Carina Dybvig. 

Vi har blitt gode på dette med å ta med oss en rett hver for å sette på bordet. Maten var nydelig, og 

vi hadde en superkoselig kveld.  

Rallygruppa teller nå i desember 2022, mellom 13-15 aktive medlemmer, hvor flere har både 2 og 3 

hunder, noe som gjør at vi ofte er rundt 20 ekvipasjer på treninga. 

Klubben viser seg stadig frem i konkurranseringen, og har nå 5 ekvipasjer i Eliteklassen, 

3 ekvipasjer i klasse 3, 2 ekvipasjer i klasse 2, og flere har debutert i klasse 1 med gode resultater, og 

flere er snart startklare.  

Helt på tampen av året har klubben fått sin første Rallylydighetschampion. 

Gratulerer til Anette Bjerkaas Gudmundsrud og Hermann som har blitt  

Norsk Rallylydighetschampion. 

 

For Rallylydighets-gruppa 

Hege Nyborg Andresen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Stevner 
 

Romeriksstevnet 2022 
21-22 mai var det igjen klart for å arrangere vårt årlige agilitystevne denne gangen på Finstadbru 

stadion. 

Vi hadde felles stevne komite sammen med Eidsvoll Hundeklubb som tidligere år.  

Nytt er at nå går påmeldinger osv. gjennom Devent, dette forenklet en del av data jobben og det 

fungerte meget bra under stevnet.  

Dommere var Johnny Aas og Richard Solvang. Måtte si opp Vittorio Papavero da vi hadde litt for få 

påmeldte til tre dommere.  

Finstadbru Hundesportsenter stod bla for kiosksalget, og samarbeidet med dem var veldig godt. 

Totalt jobbet ca. 15 stk fra agilitygruppa dugnad for å få avviklet stevnet, og de gjorde en formidabel 

innsats!!  

De som bidro fra NOHK i stevnekomiteen for 2022– Siw Almroth / Cathrine Pedersen med god hjelp 

fra Weronica Karlsrud. Ellers bidro resten av agilitygruppa med diverse både før, under og etter 

stevne.  

Alt i alt ble det igjen et godt gjennomført stevne, og vi sitter igjen med et overskudd på ca. 23000,-. 

Neste års stevne vil bli avholdt 6-7. mai på Finstadbru Stadion igjen, men denne gangen med ny 

samarbeidspartner Aurskog Og Høland Hundeklubb. Så langt fungerer samarbeidet meget bra.  

Vi har også meldt inn NOHK Sommerstevne 9 juli 2023. 

Hold av datoene, vi trenger alt av folk som kan bidra!!   

 

Mvh 

Stevnekomiteen 

Siw Almroth & Cathrine Pedersen. 
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Regnskap 2022 

 

Balanse 

 

 

 

 

 

Balanse 

2021 2022

Eiendeler

Plasthall 34 000,00      25 500,00     1

Bank, brukskonto 63 347,99      132 818,26    

Bank, stevnekonto 0,11              0,11             

Bank, sparekonto 425 827,05    428 657,34    

Kostnad/innt. vedr. neste år 3 998,78       -4 932,00      2

Sum eiendeler 527 173,93    582 043,71    

Gjeld og egenkapital

Egenkapital 527 877,75    582 043,71    

Gjeld EHK`s andel av kostn. I forb. Med stevne 703,82          -               

Sum gjeld og egenkapital 527 173,93    582 043,71    

Noter:

1-Plasthall avskriver med linær(lik) avskrivning hvert år kr 8500, start 2011

2-en treningsavgift for 2023 og en lag utbetaling for 2023,+ Lagt inn 5 142,- som er ubetalt husleie for 2022         

Korrigering på regnskapet, kr 3998,78 innbetalt i januar 2022

 Line Venedik, revisor /s

styret i Nannestad og Omegn Hundeklubb

Steinar Andresen leder Anette B. Gudmundsrud styremedlem

Nina Opsahl nestleder Hege N. Andresen styremedlem

Ingvild Fremmerlid sekretær Hanne Karlstad varamedlem

Anne F. Holm kasserer  Weronica Karlsrud varamedlem
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Resultat med budsjett 

  

Konto Kontonavn
31.12.2022 note Budsjett 2022 avvik Budsjett 2023 note

 komm til budsj 2023 
3100 Andre inntekter 15 106,95         1 20 000,00     -4 893,05 15 000,00       

3110 Stønader 18 106,80         a 4 000,00       14 106,80 80 000,00       a

3111 Grasrotmidler/Norsk Tipping 12 144,93         9 000,00       3 144,93 12 000,00       

3250 startavg/påmeldingavg 52 332,50         b 80 000,00     -27 667,50 70 000,00       

3900 Andre driftsrelaterte inntekter 2 000,00           c 2 000,00         

3905 Treningsavgift 65 625,00         50 000,00     15 625,00 65 000,00       

3915 Kursinntekter 32 900,00         40 000,00     -7 100,00 33 000,00       

3920 Medlemskontigenter 57 625,00         55 000,00     2 625,00 57 000,00       

8040 Renteinntakter bank 2 830,29           600,00          2 230,29 3 000,00         

Sum inntekter 258 671,47 258 600,00 -1 928,53 337 000,00

4011 påmelding lag (alle grupper) 2 490,00           3 000,00       -510,00 4 000,00         

4012 Samarbeidavgift NKK/NBF 6 258,00           14 000,00     -7 742,00 14 000,00       

4014 Div.kostn NBF 3 433,00           3 500,00       -67,00 3 500,00         

4020 Innkjøp premier, rosetter 9 315,08           15 000,00     -5 684,92 15 000,00       

4034 Avslutn/arr hvor styret støtter intill kr 200,- pr.deltager 0,00

4040 Honorar dommere, foredragsh 8 781,00           20 000,00     -11 219,00 20 000,00       

4041 Honorar instruktør int.kurs 8 400,00           7 500,00       900,00 9 000,00         

4043 Honorar eksterne instruktører 12 000,00         30 000,00     -18 000,00 20 000,00       

6000 Avskriv. Plasthall 8 500,00           8 500,00       0,00 8 500,00         

6300 Husleie Trandum 10 284,00         d 10 300,00     -16,00 10 300,00       

6340 Strøm huset 25 792,00         20 000,00     5 792,00 26 000,00       

6360 Strøm banen 7 984,30           12 000,00     -4 015,70 8 000,00         

6400 Div. leiekostn 3 000,00           3 500,00       -500,00 3 000,00         

6540 Inventar ikke aktivert 26 924,74         e 47 000,00     -20 075,26 70 000,00       a

6600 Vedlikehold 1 447,65           f 60 000,00     -58 552,35 80 000,00       b

6620 Brøyting /gressklipping 35 302,00         35 000,00     302,00 36 000,00       

6705 Honorar regnskap 5 000,00           5 000,00       0,00 5 000,00         

6800 Kontorrekv. Pc-rekv. 1 298,00           1 000,00       298,00 1 500,00         

6840 Andre trykksaker/div.årlige geb.web.side 4 149,00           4 000,00       149,00 4 000,00         

7300 Instrutørkurs - medlemmer -                   5 000,00       -5 000,00 5 000,00         

7410 Gaver(dommer, foredragsh, instrukt.) 1 283,82           2 500,00       -1 216,18 2 000,00         

7420 Gaver/stipend - medlemmer 2 535,00           5 000,00       -2 465,00 5 000,00         

7421 Godtgjørelse for styre-gruppekomite 3 250,00           10 000,00     -6 750,00 10 000,00       

7422 Belønning for stevne dugnad medlemmer 2 500,00           15 000,00     -12 500,00 15 000,00       

7423 Godtgjørelse for avholdte treninger 2 500,00           8 000,00       -5 500,00 8 000,00         

7430 Andre sosisale kostn. 7 293,42           8 500,00       -1 206,58 8 500,00         

7500 Forsikringer 4 297,00           4 200,00       97,00 4 300,00         

7770 Gebyrer bank 487,50              1 000,00       -512,50 500,00           

Sum kostnader 204 505,51 358 500,00 -153 994,49 396 100,00

Årets resultat 54 165,96 -99 900,00 152 065,96 -59 100,00

Noter til regnskapet 2022:

1) Line Venedik /s

a) Strømstøtte kr 10 993,- og lokal bidrag Romerike Sparebank kr 7 113,80,- revisor

b) Kun hatt et ag stevne

c) Hinderutleie

d) Her mangler vi 6 mnd leie, ikke blitt fakturert fra Osl. Kr 5 142,- ført på 1399 andre fordringer

e) Innkjøp gresklipper, speilvegg, rallyskilt og ag tunell. Mur og lengde blir kjøpt i 2023

f) Her var det planlagt utelys

Noter til budsjett 2023:

a) vi har fått støtte fra Gjensidigestiftelsen (60 000,-) til div nye innkjøp.

b) Her er det lagt inn nye utelys.

Styret i Nannestad og omegn hundeklubb:

Resultat m/budsjett 2022 og budsjett for 2023

Andre innt. Momskomp. Fra NKK, og uoffisielle stevner   
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Revisjonsrapport 
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Handlingsplaner 

 

Agility  

• Kurs 

• Romeriksstevnet 6-7 mai 2023 

• Sommer-camp og stevne i Odalen med Jan-Egil Eide 

• Klubbmesterskap september 2023 

• Sosialt 

 

Hverdaglydighets-gruppa 

• Avholde organiserte treninger på onsdager, hverdagslydighet. 

 

LP(lydighet)- og bruksgruppa 

• Avholde treninger på torsdager. I hallen frem til påske, etter påske ut i skogen så sant våren 

har kommet så langt. 

• Avholde 3 klubbkonkurranser i bruks-lydighet. Torsdager: 26/1, 23/2 og 30/3. 3 klasser- 

valpe/onsdagstrening, nybegynner(D-C), videregående(B-A) 5 startende à kr 50 x 3 ganger = 

kr 750,- dommergave kr 300,- 

• Avholde klubbkonkurranser i felt. Torsdager – datoer ikke satt ennå, men en tenker før 

sommeren(april, mai, juni). Ikke klasser heller. 5 startende à kr 50 x 3 ganger = kr 750,- 

dommergave kr 300,- 

 

Rally-gruppa 

• Rally-gruppemøte 

• Konkurranse kurs / nytt regelverk med ekstern kursholder alle klasser. 

• Sommeravslutning med litt moro 

• Konkurransetreninger med ringbånd 

• Forhåpentligvis arrangere et Rallylydighets stevne 

• Juleavslutning 
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Valgkomiteens innstilling til verv i Nannestad og Omegn Hundeklubb 

 

Tabell 1. Viser oversikt over dagens sammensetning av styret og forslag til kommende 

sammensetning av styret.  

Verv Varighet Navn  Status Forslag 

Leder 2 år Steinar Andresen 1 år igjen  Steinar Andresen 

Nestleder 2 år Nina Opsahl På valg   Anette B. Gudmundsrud 

Sekretær 2 år Ingvild Fremmerlid 1 år igjen   Ingvild Fremmerlid 

Kasserer 2 år Anne Fosser Holm På valg   

Styremedlem 2 år Anette B. Gudmundsrud 1 år igjen  Marita Eidsæther Grønbekk 

Styremedlem  2 år Hege N. Andresen  På valg  Hege N. Andresen  

Varamedlem 1 1 år Weronica Karlsrud På valg  Heidi S. Ånerud 

Varamedlem 2 1 år Hanne Karlstad På valg  Marie-Kristine Spjeld 

     

Revisor 1 år Line Venedik På valg  Line Venedik 

Vararevisor 1 år Line Moen  På valg Line Moen  

     

Regnskapsfører 2 år Anne Fosser Holm  På valg  

Valgkomité 1 år Styret På valg Styret  

 

 

 


