AVDELING RINGERIKE OG OMEGN
Styrets årsberetning 2020
Styret har i 2020 bestått av:
Leder: Vigdis Hellerud
Nestleder: Kjersti Lien
Kasserer: Reidun Sagbakken
Sekretær: Ann-Kristin Elstad
Styremedlem: Kari Stabæk
Varamedlem: Pia Pauanne
Varamedlem: Nina H. S. Sparstad
Pr. 31.12.20 hadde klubben 134 medlemmer. Klubben har i 2020 fortsatt å leie området ved
Musemyra av Jevnaker JFF. Det har blitt avholdt en dugnad i løpet av året. Det er gjennomført noen
tiltak ved klubbhuset, som innkjøp av sittebenk.
2020 ble et annerledes år. Klubbens aktiviteter har, som samfunnet for øvrig, blitt preget av
koronasituasjonen. Aktivitetskomiteen har i år kun bestått av Ann-Kristin Elstad, og årsberetningen
fra denne komiteen inkluderes derfor i styrets årsberetning. Flere aktiviteter ble avlyst eller ikke
igangsatt grunnet smittesituasjon, f.eks. juleapportering, smellertreninger m.m. Vi har avholdt
tirsdagstreninger med ulike temaer, som lydighet, rallylydighet, hverdagslydighet og jaktlydighet. Det
er startet opp formiddagstrening på onsdager. Det ble forsøkt iverksatt ungdomstreninger. Klubben
har arrangert fellestreninger i jakt. Det er avholdt klubbmesterskap i jakt og mini Andecup. Det ble
avholdt et stort kvalifiseringsprøvekurs, som krevde to instruktører. Klubben har også leid inn Per Lier
som jakttreningsinstruktør. Klubben avholdt utstilling ved Hallingby skole 22. august 2020, samt
arrangert bevegelige kvalifiseringsprøver jakt, bevegelig BK-prøve og dobbel AK/EK prøve.
Styret vil benytte sjansen til å takke alle som har bidratt til å holde treninger, kurs og hjelpe til med
ulike typer arrangementer. Styret er takknemlige for at så mange av medlemmene våre legger ned
tid og innsats i klubben. Styret er glad for små og store bidrag inn til fellesskapet. Vi trenger gode
initiativtakere – en ressurs klubben er avhengig av! Har du lyst til å bidra eller har forslag til
aktiviteter hører vi gjerne fra deg.
Styret har gjennom 2020 ønsket å få opp aktivitetsnivå, men dette ble som sagt noe begrenset
grunnet koronasituasjonen. Styret har mange planer for 2021 – men gjennomføringen vil også i 2021
være avhengig av smittesituasjonen. Planen er at klubben fortsetter med fellestreninger på tirsdager
og formiddagstreninger på onsdager. Tirsdagstreningene vil ha ulike temaer, som hverdagslydighet,
utstilling, lydighet, rallylydighet, jaktlydighet, jakttrening avhengig av instruktør. Det skal også
arrangeres egne fellestreninger jakt. Klubben tenker også å gjennomføre klubbmesterskap i jakt (som
en working test), Andecup og julegaveapportering. Følgende kurs er planlagt for 2021: Valpekurs,
rallylydighetskurs, hverdagslydighetskurs, blodsporkurs og jaktkurs. Klubben skal arrangere utstilling
også i 2021. Klubben er teknisk arrangør for Eliteprøven 2021, og skal i tillegg arrangere
kvalifiseringsprøve, bevegelig B-prøve i BK og B-prøve i AK.
Gran, 12.2.2021
Vigdis Hellerud

