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ÅRSMELDING GUDBRANDSDAL
HUNDEKLUBB 2019
STYRE & KOMITEER
Medlemmer 92 pr.31.12.19
Styret har i 2019 bestått av:
Leder: Anne Britt Aanstad
Nestleder: Beate Letrud
Kasserer: Øyann Branstad
Sekretær: Tove Lund
Styremedlem: Kitty Marie Killi Jevne
Styremedlem: Silje Rindhølen
Styremedlem: Eline Steine
Arrangementkomiteen:
Styret har i sin helhet fungert som aktivitets/arrangementkomitè. I tillegg til dette har styret også
påtatt seg alle nødvendige arbeidsoppgaver både administrativt og som medhjelpere i forbindelser
med runderingsstevne, diverse kurs og familiedager.
Valgkomitè:
Kjetil Bergheim
Henning Teigum.
Revisor:
Benedicte Lura Hellisen

Styrets arbeid:

Styret har avholdt 4 styremøte. I tillegg har styret hatt jevnlig kontakt via telefon. En medlemssak har
vært meget tidkrevende.
Det offisielle dobble Runderingsstevne 15 og 16 juni, for alle klasser gikk som planlagt.

AKTIVITETER
Bruksgruppa
Bruks/lydighet/ spesialøvelser på tirsdager. Gruppen har avtalt seg i mellom om de møtes i
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skogen eller i Lia. Lydighetstreningene har foregått i Lia. Spesialøvelser som spor, feltsøk og
rundering har foregått i skogen. Det har vært bra oppmøte og aktivitet i bruksgruppa. Flere
har stilt for GHK på stevner i 2019.
Agilitygruppa
I Lia mandag og onsdag i sommerhalvåret.
Årsberetningen for GHK 2019 godkjennes med følgende tillegg under aktiviteter:
Agilitykurs har ikke kommet med i årsberetningen. kurset ble arrangert i Lia, pinsen 2019. Det
var to kursdeltakere. Inntektene fra kurset gikk til innkjøp av to sandsekker som ligger i Lia.
Familiedag
Ble arrangert i februar. Flere fikk forsøke vinteraktiviteter med hund.
Sommerleir
Sommerleir for barn i samarbeid med Øya Dyreklinikk 5-9 august, ble avlyst på grunn av for få
påmeldte.

Valpekurs
Klubben har i samarbeid med Øya Dyreklinikk avholdt 3 valpekurs
Dugnad i Lia
Det ble satt av to datoer for dugnad i Lia. Kun styret og brukshund gruppa som møtte opp. To
unggutter har hatt jobben med å slå gresset. Går litt fortere nå som vi har to gressklippere. Klubben
investerte i en ny plenklipper i 2019.
Lek og moro med hund
Var planlagt i september, men ble avlyst på grunn av for liten interesse.

