
 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 
SØR-ROGALAND BRUKSHUND KLUBB 

 
 

19. februar 2020 KL. 18.00 I KLUBBHUSET PÅ ÅSEN  
Vassåsveien 50  
4017 Stavanger  

 



 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE  
 
Det innkalles herved til Årsmøte i SØR-ROGALAND BRUKSHUND KLUBB onsdag 19. 
februar 2020 kl. 18:00 i klubbhuset på Åsen. Klubbens lovverk er tilgjengelig på årsmøtet.  
 
For at stemmegivning skal være hemmelig ved forhåndsstemming skal det gjøres på 
følgende måte: Forhåndsstemmer skal legges i en konvolutt og merkes tydelig 
"Forhåndsstemme". Denne konvolutten legges i en ny konvolutt som er tydelig merket med 
avsenders navn og skal signeres. Denne sendes per post til Sør-Rogaland Brukshund klubb, 
Vassåsveien 50, 4017 Stavanger, eller legges i klubbens postkasse ved hovedporten.  
 
Stemmeseddel for forhåndsstemming ligger vedlagt. Stemmen må være styret i hende eller 
postemplet innen 12.02.2020. 
 
Vi gjør oppmerksom på §3-2 som lyder: "Møte- og stemmerett på årsmøtet har bare 
personlig frammøtte medlemmer eller ved å 
benytte forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved valg. 
Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen 
skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal 
være hemmelig."  
 
Dersom du har betalt kontingent en av de siste dagene, ta med kvittering. 
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1. Valg av møteleder, én referent, to til å 
undertegne protokollen og tellekorps 

 

2. Godkjenning av innkalling 
 

3. Årsrapport for 2019 

3.1. Klubben generelt 
Takk for nok et år med et fantastisk samarbeid! Det er utrolig kjekt å se at både nye og 
gamle medlemmer engasjerer seg i klubben vår, for en utrolig innsats fra klubbens 
medlemmer. Vi har et høyt aktivitetsnivå i de ulike grenene, og medlemmer gjør det bra på 
alt fra mindre stevner til ulike mesterskap. Det er utrolig kjekt med så mange flinke 
medlemmer, vi ser frem til fortsettelsen.  
 
I løpet av året ble det holdt ett årsmøte: 
Ordinært Årsmøte 26 februar 2019: Referat fra årsmøte i SBK 26.02.19 
 
Også i år har vi hatt mange saker oppe i styret, vi setter stor pris på at vi har så mange 
engasjerte medlemmer. Dette bidrar til å utvikle klubben videre i en positiv retning.  
 
En stor takk til alle dyktige medlemmer som har bidratt i løpet av året, det er helt utrolig å se 
hvor mange dugnadstimer som er lagt ned. Ekstra kjekt er det å se at medlemmer fokuserer 
på samhold og samarbeid, fortsett det gode arbeidet.  
 
 
10.01.2020 
Sofie Tjemsland 
Leder Sør-Rogaland Brukshundklubb 
 
 

3.1.1. Styret 
Leder 
Linda Marie Runde tom juni 2019 
Nestleder 
Sofie Tjemsland, leder fom juni 2019 
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Styremedlemmer 
Bertha Synnøve Larsen 
Lene Kristin Wilhelmsen 
Sanna Barstad 
 
Varamedlemmer 
Irene Goa 
Eilen Tara Larsen 

3.1.2. Valgkomité 
Siri Linnerud 
Ruth E. Vareberg 
Kristine Nylund 

3.1.3. Regnskapsfører og revisjon 
Stavanger Regnskap AS 

3.1.4. Aktivitetsansvarlige 
Rallylydighet: Bertha Larsen 
Agility: Kine Eimhjellen 
Lydighet: Else Kristin Svendsen 
Utstilling: Bjørg Wikan Andreassen 
Kursansvarlig: Carina Busch Solheim 

3.1.5. Roller 
■ Webansvarlig – Isabelle Simonsen 
■ Webansvarlig assistent – Kate Leschbrandt 
■ IT ansvarlig – Øyvind Berg 
■ Dugnadsansvarlig – Liga Dambrane og Kate Moberg 
■ Premieansvarlig (pr. aktivitet) 

Agility = Miriam Wittenberg, Pia Prytz, Rally = Anita Løland, Lydighet = ? 
■ Sponsoransvarlig – Marie Hilander Gjerde 
■ Kioskansvarlig (pr. aktivitet) 

Agility = Unni Margreta Martinsen, Rally = Bertha Larsen, Lydighet = ? 
■ Medlemsblad redaktør – Linn H. Jansen 
■ Kursansvarlig – Carina Busch Solheim 
■ “Vaktmester” – Line Engevik 
■ Vedlikehold av kunstgress – Johnny Aas, Silje Aas 
■ Materialforvalter – Kristine Egelandsdal 
■ Klippe gress – Kari Ommedal 
■ Utstillingstrening – Ket Risa 
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3.1.6. NKK representant til RS 
Bjørg Wikan Andreassen som også er NKK Region Rogaland leder. 

3.1.7. Medlemstall per 31.12.2019 
Medlemstall per 25.01.2019 var 505 medlemmer. 

3.1.8. Medlemskontingent 2020 
Medlemskontingenten for 2019 er 350,- og 100 for familiemedlem. 

Styremøter 
Det ble avholdt 13 styremøter. 
 
Styremøteprotokollene ligger på klubbens hjemmeside eller kan fås av styret:  
https://www.sbk1968.net/2-2/styret/styremote-referat/ 

3.1.9. Andre møter og samlinger 
Kursprat med instruktørene 30. oktober 
Utvalgsmøte for å diskutere disponering av området 

3.1.10. Medlemsarrangementer 
Medlemsmøte om respitt 2020 10. november 
Julegrøt 17. november 
Foredrag med Hun om Hund 9. april 
Bruktmarked Hundeutstyr 27. mai 
Grillfest 20. juni 
Fear Free foredrag 17. oktober 
 

3.2. Lydighet 
 
GENERELT OM SPORTEN (TRENINGSTIDER, VAKT, ANNEN TRENING/KURS OSV) 
Vi i lydighet trener hver tirsdag fra klokken fem og utover kvelden. Vi har også treningstid 
annenhver torsdag fra klokken 19.00. 
I vår hadde vi besøk av 2 ganger verdensmester Valentina fra Italia. Hun gav oss mye ny 
kunnskap og inspirasjon som vi har tatt med oss videre i treningen. 
 
STEVNER ILA ÅRET MED ANTALL DELTAKERE 
Vi har hatt 4 kjekke stevner i løpet av året. Her har utøvere i klubben vist godt igjen på 
pallplassene. 
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GRATULASJONER 
Irene Goa var reserve på landslaget i 2019. 
Vi gratulerer med laggull 
 
HVEM SATT I UTVALGET OG HVEM ER LEDER 
Leder: Else Kristin Svendsen 
Medlemmer: Ine Beate Reitan, Janne Bore, Kari Aspøy, Marianne Osmundsen Bø, Janne 
Evertsen og Arnt Ove holter 
 
Mvh 
Utvalgleder, Else Kristin Svendsen 

3.3. Agility 

Treningstider: 
Mandag 
Nybegynner (må ha deltatt på nybegynnerkurs i agility): Kl.18.00-19.00 
Klasse 1: Kl.19.00-20.00 
Klasse 2 og 3 : Kl.20.00-22.00 

Onsdag 
Klasse 1,2 og 3 (konkurransetrening): Kl.19.00.-22.00 
Fra kl.20.00-22.00 har vi mulighet for å bruke hele hallen. 

Torsdag 
Nybegynner (må ha deltatt på nybegynnerkurs i agility): Kl.18.00-19.00 
Klasse 2 og 3: Kl.19.00-20.00 
Klasse 1: Kl.20.00-22.00 

I 2019 ble vaktordning lagt om. Vaktene har nå vakt i to uker etter hverandre for å gi mer 
kontinuitet til nybegynnere. Det har lenge vært en utfordring at de fleste fra nybegynnerkurs 
faller fra de første ukene etter kurs.  
 
Det er gjennomført mange kurs med ulike eksterne innleide instruktører, noe som er 
populært blant klubbens agilityutøvere.  
 
Utvalget ser på muligheten for å arrangere betalte organiserte treninger i ukedagene i regi 
av instruktører fra klubben. Dette for å bedre tilbudet fra man nærmer seg ferdig på 
nybegynnertrening til man begynner å komme opp i klassene og for å bedre 
kompetansespredning blant agilityutøverne i klubben. Mål for 2020 er å få til en god ordning 
basert på utøverne sine egne ønsker.  
 

Stevner 
Klubben har arrangert fem dobbeltstevner, altså 10 stevnedager. Ca 200-300 starter per 
dag, og dermed Ca. 2000-3000 starter i løpet av disse stevnene.  
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Klubbmesterskap 
Klubbmesterskap for 2019 ble avholdt 16.juni med dommer Synnøve Matre. 

Klasse 1: Small: Jeanett Storetvedt & Lily Medium: Vilde & Ekko Large: Miriam Wittenberg & 
Lizz 
Klasse 2: Small: Kristin Monsen & Indie Medium: Ruth E. Vareberg & Ronja Large: 
Klasse 3: Small: Kristin Monsen & Dea, Medium: Else Marie Fossum & Myja Stor: Kine 
Eimhjellen & Go 

Gratulasjoner 
Landslagsdeltakelse: Ingen til NoM eller VM i år, men flere fra SBK deltok på LL-uttak i Ølen.  

EO i Nederland: Eivind B. Fossum & Ficus, Else Marie Fossum & Myija og Kine Eimhjellen & 
Go 

NM-vinnere (topp 10) 
Small 8. plass Henriette Monsen Shathens`s Dea Of Kiara (Dea)  Medium 8. plass Kristine 
Skogen Enden`s Møyfrid Bjarkadatter (Bibbi) 

Utvalget  
Leder: Kine 
Isabelle, Unni, Sanna, Christiane, Anita 

 
Kine Eimhjellen 
Leder Agilityutvalget 

3.4. Rallylydighet 
Rallylydighet har strukturert trening hver mandag med en vaktansvarlig tilstede. Vaktens 
rolle er å tilrettelegge treningene og hjelpe utøverne ved behov, samt ta imot nye 
medlemmer.  
 
Våren 2019 fortsatte vi med treningsmodellen introdusert året før, hvor utvalget tok et stort 
ansvar for treningene og opplegget ble tilpasset etter medlemmenes innspill og ønsker. 
Treningstidene er splittet etter nivå til ekvipasjen, slik at Klasse 1-2 trener fra klokken 
18:00-19:00 og klasse 3-Elite trener fra klokken 19:15. I tillegg har vi felles egentrening for 
alle nivåer, uten vakt, annenhver torsdag (partallsuker) fra klokken 1900.  
 
Det ble i fellesskap besluttet at alle hundene skal ha pauser i medbrakte bur når de ikke 
trener, for sikkerhet og ro på treningene. Dette er nå en implementert praksis som fungerer 
veldig bra. Vi jobber videre med fokus på en trygg og god opplevelse på treningene våre.  
 
Høsten 2019 ble det et lengre opphold i de fellestreningene pga sykdom i hundebestanden. 
Utvalget benyttet tiden til gjennomgang av treningsopplegget som deretter ble justert til 
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større grad av egentrening kombinert med bygging av korte treningsbaner. Vi registrerer at 
antall aktvite medlemmer på treningene har økt etter at denne modellen ble innført.  
 
Stevner 2019 
Klubben avholdt fire NKK godkjente stevner, med et snitt på 47 ekvispasjer hver dag.  

● 02/03 Mars: 53/45 Detakere 
● 02/03 November: 48/41 Deltakere 

Klubbmesterskapet 2018 (utsatt fra 24 november) ble gjennomført 22.03.2019, vi 
gratulerer: 

● Klubbmester klasse 1: Hanne Grotheim med Stilige Stina av Schäferborgen 
(Stina) 

● Klubbmester klasse 2: Anita Løland med Bamse (Ace)  
● Klubbmester klasse 3: Kristine Egelandsdal med Lille-My 
● Klubbmester Elite: Audhild Mæland med Chocomate's Harrys Molly My 

(Molly) 

Klubbmesterskap 2019 er utsatt til 14.februar 2020 pga hundesykdommen, samt fordi 
utvalget i høst prioriterte å jobbe med å gjen-etablere et godt miljø på fellestreningene, samt 
planlegging av veien videre og aktiviteter i 2020.  
 
Vårsemesteret ble avsluttet med en meget uhøytidlig sommeravslutning med rally-stafett, 
hvor de alternative øvelsene nok var mest krevende for hundefører. Team Rusk og Rask 
med Ruth Vareberg og Kurt Fjellanger vant galant over Team Islendigur, Sky is the Limit, 
Sagabøllene og Team Crazy. Kreativitet og løssluppenhet stod i høysetet!  
 
Mange av klubbens medlemmer har gjort det meget bra i konkurranser både på hjemme- og 
bortebane. Veldig kjekt å se at våre medlemmer fortsetter å hevde seg helt i toppen i alle 
klasser rundt om i vårt langstrakte land.  
 
NM og Nordisk 
Det var flere i klubben som hadde nok poeng for å delta på NM 2019, men kun to som søkte 
forhåndskvalifisering og valgte å reise den lange veien til Våler. Kari Ommedal og 
Sjarmør-Vinur hadde stang-ut denne gangen, mens Audhild Mæland fikk en meget flott 
9.plass med Super-Molly og 14.plass med Lykkelige-Lotta. NM 2020 er i Arendal, da satser 
vi på enda flere deltagende og en god heia-gjeng!  
 
Det mest spennende av året, har vært innføringen av Nordisk program og Finale avholdt i 
Danmark 25.10 – 27.10.19. Audhild Mæland og Molly kvalifisere seg til landslaget ved å gå 
en rekke løp med full score i en fantastisk sesong som det står stor respekt av. Landslaget 
hadde en utfordrende oppgave å lære både nye øvelser og regler på svært kort tid, da det i 
øyeblkket er en del store forskjeller mellom det norske og nordiske regelverket. Derfor er vi 
ekstra stolte over Audhild og Molly som tok en fantastisk 8 plass og Molly ble uoffiselt omtalt 
til å ha konkurransens råeste rygging i front. De ble blant annet slått av ett skamdyktig finsk 
landslag som dominerte resultatlistene og stod frem som en stor inspirasjon frem mot neste 
års finale. Gratulerer alle sammen - dette blir spennende i årene fremover!  
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Kurs 
Anne Svendsen har avholdt 2 nybegynnerkurs dette året. I tillegg avholdt Ghita Fossum ett 
videregående kurs i nordisk program for rallylydighet. Representanter fra utvalget besøker 
nå hvert kurs for å fortelle om rallymiljøet for å fange opp nye medlemmer.  
 
Heder og ære 
Flere av våre medlemmer har også oppnådd Norsk Rallylydighetschampionatet i løpet av 
2019 og enda flere elite ekvipasjer er på god vei ved å ha oppnådd mellomtitler og Cert.  
 
Rallylydighetsutvalget 2019-2020: 

● Bertha S. Larsen (gikk av som Leder November 2019) 
● Birgit Espeland (ny Januar 2019, Leder fra November 2019)  
● Veronika Vasseng (gikk ut høsten 2019) 
● Thomas Myklebust (fortsetter) 
● Audhild Mæland (ny November 2019) 
● Kari Ommedal (ny November 2019) 

Vi sender en stor takk til Veronika Vasseng som tidligere utvalgsmedlem og Bertha S. 
Larsen som har sittet som leder i utvalget i flere år.  
 
Året ble avsluttet med en kjempekoselig juleavslutning 2.desember, med kaker, gløgg og 
masse kos. Tusen takk for mange fine trenings- og stevnestunder sammen i løpet av året! 
 
Leder 
Birgit Espeland 

3.5. Utstilling 
JÆR-UTSTILLINGEN 2019 

Jær-Utstillingen 2019 ble avholdt søndag den 26. mai på Orre.  

Utstillingen har gjennom noen år nå, blitt avholdt i samarbeid med Norsk 
Retrieverklubb avd. Rogaland, slik var det også i 2019. De arrangeres på to 
forskjellige steder, men vi delte også i 2019 to dommere, som reduserer utgiftene 
noe. 

Det var påmeldt 694 hunder, fordelt på 571 voksne hunder og 123 valper. Dette var 
en liten nedgang fra 2018, der vi hadde 710 påmeldte hunder totalt. 

Dommerne i 2019 kom fra Norge, Nederland, Polen, Estland og Slovenia. En trivelig 
og dyktig gjeng, som gjorde både bedømmelser og det sosiale rundt arrangementet 
til en hyggelig opplevelse for alle. 

Utstillingen holdes både innen- og utendørs med 4 ringer er inne i hallen og 5 ringer 
ute på fotballbanen.  
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Orre IL er teknisk arrangør og står for opp- og nedrigging, inngang og parkering, 
samt kiosk. Dette er oppgaver de har hatt gjennom mange år, så det hele går faktisk 
på skinner i så måte. De gjør en fantastisk jobb. 

Vi har gjennom de siste 4 årene, fått etablert en dyktig og energisk gjeng i 
utstillingskomiteen. De kjenner nå sine oppgaver, utfører dem perfekt innen 
tidsfrister og trør virkelig til både før, under og etter arrangementet.  

Jeg vil gjerne rette en stor takk til dem alle, for innsatsen og alle timene de legger 
ned gjennom måneder med forberedelser og selve gjennomføringen.  
Jeg er derfor veldig glad for å ha samme gjengen med videre til utstillingen i 2020. 

Utstillingskomiteen bestod i 2019 av: 

Bjørg W. Andreassen 
Rita Solberg 
Anne Karin Vatsvåg 
Zsofia Horváth-Magyar 
Tor Inge Søiland 
Bente H. Sørbø 
Tone Furenes 
Janne Evertsen 
Ket Risa 
Espen Aarsland 
 
 

Stavanger 12/12-2019 
Bjørg W. Andreassen 

3.6. Dugnader 
Det ble arrangert tre dugnader i 2019. 
 
Juni 2019 
Fjerne ugress, høyttrykkspyle premieområde, vaske og spyle søppeldunker, fylle grus på 
p-plass og ved innganger, vaske og rydde kjøkkenkrok, grave dren ved hovedinngang, 
plante nytt i potter utenfor klubbhus 
 
November 2019 
Ryddet på kontoret på klubbhuset, grundig nedvask av kjøkken, vask av toalettene (ikke 
taket), spyling av søppeldunker, plante nytt i potter utenfor klubbhus, raking av løv, fjerning 
av ugress, høytrykkspyling av premieområde, rydding i AG-skjul, samlet opp søppel på 
område 
 
Desember 2019 
Kun 2 personer (+ en ektefelle) meldte seg til romjulsdugnad 
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Dugnad dermed avlyst. (montere lydplater i hallen) 
 
God stemning og flott innsats på begge dugnadene. 
 
Dugnadsansvarlig 
Kate Moberg 

4. Økonomi 2019 
Refusjonslinken blir brukt mer enn noensinne, flere engasjerer seg og mer av godene går 
tilbake til medlemmene. Dette har medført at Sør-Rogaland Brukshund Klubb i 2019 ikke 
leverte et stort overskudd som i 2018. Dette er å forvente for en ideell organisasjon og sånn 
det bør være. I tillegg har vi bygget opp en god buffer på 400 000,- som skal være til 
uforutsette hendelser og gjerder.  
 
Det har vært en suksess å bytte til Stavanger Regnskap AS og sammen med de nye 
rutinene våre kan vi ikke se at det har kommet inn mange klagene på refusjonsopplegget. 
Dette er en stor forbedring fra 2018.  
 
Styret 
27.01.2020 

4.1. Årsregnskap og regnskap for 2019 
 

Se separat vedlegg 

5. Planer for 2020 
Styret ønsker å gi mer eierskap til medlemmene i klubben. Derfor oppfordrer vi til å sende 
forslag til endringer, utvalgsledere, tiltak for å bedre treningsfasilitetene og -miljøet og alt 
annet dere kan komme på. Vi ser på rotasjon i verv og roller som svært positivt, både for å 
fremme nye friske tanker, men også avlaste gode ildsjeler. Styret oppfordrer derfor spesielt 
nye til å engasjere seg, her er alle velkomne.  
 
Vi ønsker at forventningene til styret og medlemmene skal tydeliggjøres. Vi minner om at 
styrets oppgaver er å: 
 

● Lede klubben mellom årsmøtene. 
● Avholde årsmøte. 
● Drive klubben i samsvar med klubbens formål. 
● Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet. 
● Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 

retningslinjer for særkomiteer. 
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● Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale 
NKK-regionen. 

● Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret. 
● Oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte.  
● Oppnevne aktivitetsansvarlige, etter forslag fra aktivitetsgruppene. 

 
Styret skal arrangere sommeravslutning og julegrøt. Vi ønsker også å jobbe tett med 
utvalgene for å sørge for samhold på tvers av grener. Utvalgsmøter med styret bør holdes 
kvartalvis.  
 
Det står i klubbens vedtekter at et av klubbens formål er å arbeide for etisk riktig behandling 
av hund, i 2020 som i 2019 vil vi arbeide systematisk med å fremme gode holdninger til 
hundehold og hundetrening.  
 
Styret 
07.01.2020 

5.1. Medlemskontingent 2021 
Styret foreslår å beholde kontingent på 350,- med familiemedlem for 100,- 

5.2. Agility 

Planer for neste år 
● Organiserte treninger med klubbens egne instruktører.  
● Antall klasser på stevner.  
● Kurs med eksterne instruktører: Agilitystars: Jan Egil (VM dommer), Enya Habel 

 
Stevner 
11.-12. Januar  
4-5.april 
1-3.mai 
10.-11.september 
14.-15. November  
4. desember 
 
Klubbmesterskap: Foreslått dato 27. juni, kan endres.  
 
Vaktordning 
Vi fortsetter med samme ordning som i 2019. Medlemsmøte for de som har vakt ble avholdt 
10.01.20 hvor det ble enighet om å oppdatere retningslinjer og samkjøre måten vi 
gjennomfører vakten på. Vi fikk mange gode innspill fra medlemmene. 
 
Andre nyheter 
- I 2019 fikk klubben to nye agilitydommere: Johnny Aas og Kine Eimhjellen. 
- Klubbens hinderpark ble oppgradert og er trolig en av Norges beste for øyeblikket. 
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Utvalget legger ut viktige punkt fra møtereferat på facebookgruppen, Agilitytrening i SBK. 
Alle klubbens utøvere som driver med agility oppfordres til å melde seg inn på denne siden 
for best mulig informasjonsflyt.  
 
Kine Eimhjellen 
Leder Agilityutvalget 

5.3. Rallylydighet 
Vi har satt opp flere Rallylydighetskurs i 2020 både med intern og ekstern instruktør. 

● Pre-Rallylydighetskurs med  Ghita Fossum onsdager 12.02 – 01.04.2020  
● Nybegynnerkurs med Ghita Fossum 24.04 – 26.04.2020 
● Videregående kurs med Roger Fredriksen/Hege Fredriksen 21.08 – 23.08.2020 

Det skal arrangeres fire offisielle stevner i 2020. 
● 7. og 8. mars. Dommer Åse Hansen. Det planlegges Lag-konkurranse for dette 

stevnet 
● 7. og 8. november der Taran Juvet er reservert som dommer. 

Klubbmesterskap 2020 arrangører til høsten. 
 
Rallylydighetstreninger fortsetter hver mandag fra kl.1800-2100 med tilrettelagt trening og 
vaktordning samt egentrening torsdager (partallsuker) uten vakt.  
 
Birgit Espeland 

5.4. Lydighet  
PLANER FOR 2020 
Vi skal ha 2 treningshelger i løpet av våren, og planlegger å ha treningshelger i løpet av 
høsten. 
Vi skal også prøve å få på plass en ekstern instruktør som kan kurse oss. 
 
STEVNER 
Vi skal ha 3 stevner i 2020 
 
ANDRE NYHETER 
Vi i lydighetsutvalget ønsker alle som vil trene lydighet hjertelig velkommen til felles trening 
på tirsdager klokken 18.00 
 
Mvh 
Utvalgleder, Else Kristin Svendsen 
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5.5. Utstilling  
Utstillingstrening fra 2019 videreføres på onsdager fra kl. 19-20. Ket Risa takker for seg etter 
god innsats som instruktør, samtidig går treningene over til å bli vaktbaserte med 
dugnadstimer fremfor kompensasjon. 
 
Styret. 
 
PLANER FOR JÆR-UTSTILLINGEN 2020 

I 2020 vil utstillingen bli avholdt søndag 24. mai, også dette året på Orre. 
Utstillingskomiteen består stort sett av de samme personene som har vært med de 
siste årene, med et fra fall, 2 nye i 2019 og en ny i 2020. 

Den vil dette året også arrangeres i samarbeid med Norsk Retrieverklubb avd. 
Rogaland, som gjør at 2 dommere blir delt mellom klubbene. Disset 2 kommer i år 
fra Frankrike. I tillegg får vi en irsk, en svensk, en ukrainsk og 4 norske dommere. 

Ut over dette vil utstillingen bli arrangert i tråd med tradisjonen i 2020 også, men i 
2021 vil den også bli arrangert med et samarbeid med Sandnes Brukshund Klubb, 
slik at det blir dobbelutstilling for de fleste rasene det året. 

Stavanger 12/12-2019 
Bjørg W. Andreassen 

5.6. Dugnader 
Se årshjul.  

6. Innkomne forslag fra medlemmer 
6.1. Forsterker til internett i hallen 

Rallyutvalget forslår at det blir bevilget penger til "forsterker" til Internett i hallen, slik at det er 
mulig å logge seg inn på NKK’s DogWeb og registrere resultater under stevner. Med ca 60 
påmeldte er dette nødvendig for å holde nødvendig kontroll over resultater og deltakere. På 
stevnet vårt i November opplevde vi et ustabilt og svakt nett og måtte til slutt bruke et privat 
nettverk. Dette ønsker vi å unngå i framtiden. 
 
For Rallyutvalget, 
Audhild Mæland 

6.2. Innkjøp og installasjon av høyttalere hall og utendørs 
Innkjøp og installasjon av høyttalere hall og utendørs 
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1. Installere høyttalere (som vi allerede har) innendørs i hallen. 
2. Innkjøp av høyttalere som kan monteres utendørs. 
 
Kostnad: 
Ca 30 000kr (15 000 i innkjøp, 10 00 i montering) 
 
Begrunnelse for forslag: 
Agilitystevner er avhengig av å ha høyttaler anlegg. Nåværende anlegg monteres per stevne 
og det er mye kabler og ledninger som ligger å slenger. 
 
Lydighet- og rallylydighetstevner vil enkelt kunne bruke det også. 
 
Ved kurs som bruker hele hallen vil instruktøren kunne kommunisere med alle deltakere 
uten å bruke opp stemmen og det vil være enkelere for alle på sidelinjen å følge med.  
 
Medlem 
Isabelle Simonsen 

6.3. Oppussing av kjøkken 
Oppussing kjøkken. Få mer benkeplass, induksjonstopp og skapplass. Hvis ikke det er 
aktuelt bør det kjøpes inn mer kjøkkenutstyr og nytt toastjern Jeg kan være med på 
prosjektet, tegne på IKEA osv. 
 
Medlem 
Kathrine Vestersjø 

6.4. Ny dør på kortsiden av hallen mot veien 
Kunne det vært mulig å få bygget en inngang / dør på kortveggen mot veien ? Det ble 
avholdt agility stevne i helgen og for å bruke mest mulig av banen til konkuransen så ble det 
veldig trangt for inn og ut sending av hunder.  
 
Medlem 
Marit Herheim 
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7. Valg  
Forhåndsstemmer:  
 
For at stemmegivning skal være hemmelig ved forhåndsstemming skal det gjøres på 
følgende måte: Forhåndsstemmer skal legges i en konvolutt og merkes tydelig 
"Forhåndsstemme". Denne konvolutten legges i en ny konvolutt som er tydelig merket med 
avsenders navn og skal signeres. Denne sendes vanlig post til Sør-Rogaland Brukshund 
klubb, Vassåsveien 50, 4017 Stavanger eller legges i klubbens postkasse ved hovedporten.  
 
Forhåndsstemmene må være oss i hende innen 12.02.2020. 
 
Stemmeseddel for forhåndsstemming ligger vedlagt. 
 
Alle kandidatpresentasjoner som er kommet inn ligger i vedlegg 3.  
 

7.1. Suppleringvalg Leder for 1 år 
Unni Margreta Martinsen (A) 
 
Ingen motkandidater, valg kan foretas ved akklamasjon 

7.2. Nestleder for 2 år  
Isabelle Simonsen (A) 
 
Ingen motkandidater, valg kan foretas ved akklamasjon 

7.3. Styremedlemmer 2 stk for 2 år 
Pia Ernestus Prytz (A) 
Tone Furenes (U) 
Monica Berglyd Olsen (L) 
Eilen Tara Larsen (R) 
Ira Iren Kleppa (A) 

7.4. Varamedlemmer 2 stk for 1 år 
Irene Goa (L) 
Vilde Lyngås (A) 
 
Ingen motkandidater, valg kan foretas ved akklamasjon 
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7.5. Valgkomité 2 stk for 1 år 
 
Siri Linnerud (A) 
Kristin Øritsland (RL) 
 
Ingen motkandidater, valg kan foretas ved akklamasjon 

7.6. Valg av revisjonsfirma for 1 år 
Styret foreslår Stavanger Regnskap AS 
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8. Oppmerksomheter 
8.1. Championatskjold 

Vi gratulerer med nye titler på hundene: 
 
Veronika Vassengs 
Hundens navn (med tidligere titler): 
Joddricks blissful Chinmayi rl1 rl2 rl3 
Ny tittel 
RLCH 
 
Og 
 
Hundens navn (med tidligere titler) 
My trusted friend say yes Exi rl1 rl2 lp1 rl3 
Ny tittel 
RLCH 
 
Sofie Tjemslands 
Hundens navn (med tidligere titler) 
Shathena's Noble Kira of Mist AGHI AGHII AGHIII 
Ny tittel 
N DK A(H)CH 
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Vedlegg 2: Stemmeseddel 2020 
For at stemmegivning skal være hemmelig ved forhåndsstemming skal det gjøres på 
følgende måte: Forhåndsstemmer skal legges i en konvolutt og merkes tydelig 
"Forhåndsstemme". Denne konvolutten legges i en ny konvolutt som er tydelig merket med 
avsenders navn og skal signeres.  
 
Denne sendes vanlig post til Sør-Rogaland Brukshund klubb, Vassåsveien 50, 4017 
Stavanger eller legges i klubbens postkasse ved hovedporten.  
 
Forhåndsstemmene må være oss i hende innen 12.02.2020. 
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Tillitsverv Navn Periode 
På 
valg 

Kryss 
av her Foreslått av 

Sett maks 1 - ett - kryss på din lederkandidat 

Supp. Leder Unni Margreta Martinsen (A) 2019-2021 Ja  Valgkomiteen 

Sett maks 1 - ett - kryss på din nestlederkandidat 

Nestleder Isabelle Simonsen (A) 2020-2022 Ja  Valgkomiteen 

Sett maks 3 - tre - kryss på dine styremedlemmer - konstitueres av styret 

Styremedlem Pia Ernestus Prytz (A) 2020-2022 Ja  Valgkomiteen 

Styremedlem Tone Furenes (U) 2020-2022 Ja  Valgkomiteen 

Styremedlem Monica Berglyd Olsen (L) 2020-2022 Ja  Valgkomiteen 

Styremedlem Eilen Tara Larsen (R) 2020-2022 Ja  Valgkomiteen 

Styremedlem Ira Iren Kleppa (A) 2020-2022 Ja  Pia Ernestus Prytz 

Styremedlem Sanna Barstad (A) 2019-2021 Nei   

Styremedlem Bertha Larsen (R) 2019-2021 Nei   

Sett maks 2 - to - kryss på dine varamedlemmer 

Vara Irene Goa (L) 2020-2021 Ja  Valgkomiteen 

Vara Vilde Lyngås (A) 2020-2021 Ja  Valgkomiteen 

Sett maks 2 - to - kryss på dine valgkomitemedlemmer 

Valgkomite Siri Linnerud (A) 2020-2022 Ja  Styret 

Valgkomite Kristin Øritsland (R) 2020-2022 Ja  Styret 

Valgkomite Ruth E. Vareberg (R) 2019-2021 Nei   
Kandidatens hovedaktivitet: A: Agility, L: Lydighet, U: Utstilling, R: Rallylydighet 
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Vedlegg 2: Kandidat presentasjoner 
 
Unni Margreta Martinsen 

Hei og hå, valgkomiteen! Jeg reagerte ydmykt og ble 
glad av å høre at jeg har blitt innstilt til 
ledervervet i SBK. Det er en oppgave jeg hadde kjent 
stolthet over å ha. 
Min tid i SBK har vært forholdsvis kort - jeg flyttet hit for 
et år siden og flyttet dermed også 
fra nestlederstilling i Stovner hundeklubb. Der var jeg 
aktiv deltaker og utøver sammen med 
mine border collier Ask på snart åtte år og Pil på tre år. 
For SBK har jeg holdt to valpekurs og vært 
hjelpeinstruktør på et nybegynnerkurs i agility. Det 
største skillet mellom SHK og SBK har vært nettopp 
dette - kursene. Det er et solid kurstilbud å bade i for 

SBK-medlemmer og dette synes jeg er utrolig moro og viktig. 
 
Selv har jeg mest agilityerfaring, samt trening i norske redningshunder og de vanlige 
fritidsinteressene - tur, trekk, kløv, telt. Jeg er inne i hundelivet med begge beina og har et 
overordnet positivt syn på hundetrening som jeg anser som veldig viktig. Jeg har hatt noen 
border collier før de jeg har i dag og har også hatt settere - generelt har jeg vært 
lidenskapelig av hund hele livet. Utdanningsmessig har jeg en funky bakgrunn - 2.5 år på 
veterinærmedisin, en bachelorgrad i biologi og jeg er under utdanning til å bli norsklærer ved 
UiS. Jeg jobber som lærer på Hana skole og som assistent ved Hafrsfjord Smådyrklinikk. 
Jeg har også vært bataljonstillitsvalgt for sanitetsbataljonen i Hæren i Forsvaret. 
Som leder av SBK vil det være viktig for meg å styrke dugnadsånden i klubben, ivareta 
spekteret av sporter og raser og samle SBK enda mer som klubb. Det er viktig for meg at 
alle sportsgrener er representert i styret og at alles stemmer blir hørt - og at jeg kan si ja til 
alt som er fornuftig, moro og innen økonomisk rekkevidde. 
 
Stort, vennlig hilsen fra Unni! :) 
 
Isabelle Simonsen 

 
Mitt navn er Isabelle Simonsen. Jeg er 31 år og 
jobber som digital markedsfører. Hjemme har jeg 
fire hunder, alle av rasen Border Collie.  
 
Jeg har vært medlem av SBK i 12 år og 
konkurrerer aktivt i agility. I løpet av årene i 
klubben har jeg engasjert meg som instruktør, 
webansvarlig og i agilityutvalget. 
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Mine styrker er å organisere, administrere og ha oversikt. Jeg brenner for åpenhet, 
inkludering og felleskap. Jeg har tro på at jeg vil kunne bidra positivt i styret med mine 
styrker. 
 
Eilen Tara Larsen 

Jeg heter Eilen Tara, er fra Bergen og flyttet hit 
til Stavanger i august 2016 for å jobbe som 
instruktør hos Siddis Hundeskole. Jeg er 
utdannet innen salg og service med økonomi og 
ledelse som tillegg.  
 
Jeg har en 1,5 år gammel portugisisk vannhund 
ved navn Lea. Med henne trener jeg litt 
forskjellig, hovedsakelig smeller, rally og agility. 
 

Irene Goa 
Mitt navn er Irène Goa, jeg bor i Stavanger, gift,  2 barn og 1 border collie. 
Jeg har konkurrerer i lydighet, siden jeg fikk min første  schafferhund i 1995. Min nåværende 
hund er en border collie som jeg konkurrerer i fci kl3. 
 

Kristin Øritsland 
Jeg heter Kristin, er 42 år og har to hunder. En 
Hvit gjeterhund på 10 år som heter Hera og en 
Border collie på 4 år som heter Pixel. Har trent 
mye forskjellig og vært på en del kurs opp 
gjennom årene. Rundering, spor, feltsøk, lydighet, 
rallylydighet og vært så vidt innom agility. 
Konkurrerer nå i Rally Elite med Pixel.  
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Ida Iren Kleppa 
 
Jeg heter Ida Iren kleppa, 29 år. 
Hund har alltid vært en stor del av livet mitt og jeg 
har vokst opp med med alt ifra store schæfere til 
liten papillonmix.  Nå har jeg en liten dansk svensk 
gårdshund på 3 år som jeg konkurrerer med i agility 
klasse 1.  Jeg har vært en av de kioskansvarlig i 
klubben noen måneder men ga stafettpinnen videre 
da jeg gikk ut i fødselspermisjon vår/sommer 2019. 
Nå ønsker jeg å stille til valg som styremedlem da 
jeg tenker det er viktig med rullering og fordi jeg tror 
jeg har noe jeg kan bidra med. 
Jeg har tillitsverv fra universitetet, Forsvaret og en 
tidligere arbeidsplass.  
 
 
 
 

Pia Ernestus Prytz 
Hei!  
Mitt navn er Pia Ernestus Prytz, er 29 år gammel og 
jobber som Ruskonsulent i Sandnes kommune. Jeg 
har to barn, en sønn på 1 år og en datter på 2.5 år.  
Jeg har også 2 hunder, en 3 år gammel shetland 
sheepdog,Mila, og en 10 år gammen Breton, Bella. 
Jeg startet med agility for litt over 5 år siden. Jeg har 
siden da vært veldig aktiv innen agility og bruker 
mesteparten av fritiden min på dette.  
 
Jeg satt i styret ved SBK som styremedlem fra 
februar 2017 til oktober 2017.  
Jeg ønsker å stille til valg som styremedlem igjen for 

å være med på å utvikle klubben videre. Dette mener jeg gjøres ved å jobbe for, og i 
sammarbeid med, medlemmene våre. Det er medlemmene som utgjør den fine klubben vi 
har og vi må bruke styrkene vi har innad i klubben. 
Godt valg!  
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Siri Linnerud Riber 
 
Mitt navn er Siri Linnerud Riber og jeg har vært 
aktiv medlem i SBK siden 1999 da jeg deltok på et 
nybegynnerkurs i agility. Jeg har siden konkurrert i 
agility, lydighet og rallylydighet, i tillegg til å 
avholde agilitykurs i klubben. Jeg jobber til daglig 
som lærer og har i dag en labrador og en 
mellompuddel. Jeg ønsker å fortsette å sitte i 
valgkomiteen og jobbe for at styret skal 
presenteres av aktive medlemmer fra alle klubbens 
aktiviteter.  

 
Vilde Lyngås 

Mitt navn er Vilde Lyngås, jeg er født og oppvokst 
på Sandens og bor nå på toppen av Lyefjell. Jeg 
studerte ved Nord Universitetet i Bodø, og jobber 
som autorisert dyrepleier ved Jæren smådyrklinikk. 
Jeg har vært interessert i hundetrening og 
hundesport siden jeg var rundt 15 år og har vært 
innom både agility, lydighet og rallylydighet med 
mange forskjellige lånte hunder, men når jeg 
endelig skaffet meg egen hund ble hovedfokuset 
agility. Jeg har nå en Shetland Sheepdog som 
heter Ekko, og som jeg trener og konkurrerer med 
innen agility. Vi begynte vår reise i SBHK i Bodø, 
men har siden 2018 blitt et fast medlem her 
hjemme i SBK. Utenom det er jeg veldig glad i 
friluftsliv og turer på fjellet, teltturer og hytteturer.  
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Vedlegg : Regnskap 2019 
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Vedlegg : Budsjett 2020 
 
Sør-Rogaland Brukshund Klubb 987239387 

Kontonr Kontonavn 2020 

Inntekter 

3320 Inntekt påmeldingsavgifter 610 000 kr 

3325 Øvrige stevneinntekter 31 500 kr 

3400 Offentlige tilskudd studieforb. /refundert mva 30 000 kr 

3600 Leieinntekter, utleie av banen/klubbhus/utstyr 20 000 kr 

3905 Treningsavgift 80 000 kr 

3920 Årskontigenter 150 000 kr 

3915 Kursinntekter 192 000 kr 

Sum kontogruppe 1 113 500 kr 

Utgifter 

4110 Stevneutgifter, dommer og mannskap 262 000 kr 

4120 NKK - Elektronisk påmelding 6.5% 32 400 kr 

4121 NKK - Aktivitetsavgift 51 000 kr 

4200 Øvrige forbruksvarer til kiosk o.l. 35 000 kr 

Sum kontogruppe 380 400 kr 

6300 Leie av lokaler/hall 40 000 kr 

6320 Renovasjonen, vann og avløp 10 000 kr 

6340 Strømutgifter Vassåsveien 50 75 000 kr 

6360 Renhold Vassåsveien 50 25 000 kr 

6380 Utbygginger og påkostninger 50 000 kr 

6550 Utstyr - kjøp 120 000 kr 

6600 Vedlikehold, kunstgress, maling o.l. 60 000 kr 

6610 Sikring og Alarm 4 500 kr 

6620 Vedlikehold utstyr 50 000 kr 

6705 Regnskapsføring 65 000 kr 

6780 Kursansvarlig kompensasjon 50 000 kr 

6781 Instruktørlønn 10 000 kr 

6800 Kontorrekvisita 20 000 kr 

6900 Bredbånd 16 000 kr 

Sum kontogruppe 595 500 kr 

7210 Sponsing av medlemmer 10 000 kr 
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7300 Salgskostnader 15 000 kr 

7320 Reklamekostnader 15 000 kr 

7420 Premier 80 000 kr 

7500 Forsikringspremier 20 000 kr 

7770 Bank og kortgebyr 5 000 kr 

Sum kontogruppe 145 000 kr 

   

Total Inntekter 1 113 500 kr  

Total Utgifter 1 120 900 kr  

Overskudd/underskudd −7 400 kr  
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Budsjett Agility 
Sør-Rogaland Brukshund Klubb 987239387 

Kontonr Kontonavn Kode 10 20 30 40 50 

  Avdeling Rally Agility LP Uts. Bruks 

Inntekter 
3320 Inntekt påmeldingsavgifter   300.000    

3325 Øvrige stevneinntekter       

3400 
Offentlige tilskudd studieforb. 
/refundert mva       

3600 
Leieinntekter, utleie av 
banen/klubbhus/utstyr       

3905 Treningsavgift       

3920 Årskontigenter       

3915 Kursinntekter   20.000    

Sum kontogruppe   320.000    

Utgifter 

4110 
Stevneutgifter, dommer og 
mannskap   147.000    

4120 
NKK - Elektronisk påmelding 
6.5%   

19.000 
   

4121 NKK - Aktivitetsavgift   33.000    

4200 Øvrige forbruksvarer til kiosk o.l.       

Sum kontogruppe       

6300 Leie av lokaler/hall       

6320 Renovasjonen, vann og avløp       

6340 Strømutgifter Vassåsveien 50       

6360 Renhold Vassåsveien 50       

6380 Utbygginger og påkostninger       

6550 Utstyr - kjøp   75.000    

6600 
Vedlikehold, kunstgress, maling 
o.l.       

6610 Sikring og Alarm       

6620 Vedlikehold utstyr       

6705 Regnskapsfører       

6780 Kursansvarlig kompensasjon       

6781 Instruktørlønn   20.000    

6800 Kontorrekvisita       

6900 Bredbånd       

Sum kontogruppe       

7210 Sponsing av medlemmer       
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7300 Salgskostnader       

7320 Reklamekostnader       

7420 Premier   62.000    

7500 Forsikringspremier       

7770 Bank og kortgebyr       

Sum kontogruppe       
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Budsjett Rallylydighet 

Se separat vedlegg 

  

31 



 

Budsjett Kurs 
Estimat 2020 - Snitt av 
inntekter og utgifter 2019       

Kurs Antall kurs Inntekt pr kurs 
Utgifter pr 
kurs 

Inntekter 
Totalt 

Utgifter 
Totalt Resultat 

KURS 11 17 487 kr 8 767 kr 192 357 kr 96 437 kr 95 920 kr 

Budsjett Jærutstillingen 
BUDSJETT JÆR-UTSTILLINGEN 2020 

INNTEKTER NOK 
Påmeldinger 235 000,00 
Inngang 14 000,00 
Parkering 14 000,00 
Stands 1 500,00 
Barn & Hund 750,00 
Sekretariat 10 000,00 
 275 250,00 
UTGIFTER NOK 
Avgift NKK FCI (6,5%) 15 000,00 
Kataloger 2 000,00 
Aktivitetsavgift (12%) 22 000,00 
Dommere og annet ringpersonell 50 000,00 
Hjelpemannskap 9 000,00 
Hall m/bespisning 40 000,00 
Rekvisita 1 000,00 
Reklame 2 500,00 
Dommer- /rinpersonell gaver 7 500,00 
Rosetter 25 000,00 
Premier 15 000,00 
Hotel overnatting 
m/dommermiddag 25 000,00 
Fotograf 1 500,00 
Transport lokalt 4 000,00 
Skanning - 
Blomster 5 000,00 
Div. utstyr 2 000,00 
Elektronisk utstyr 1 000,00 
SUM UTGIFTER 227 500,00 
BALANSE 47 750,00 
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Vedlegg  - Refusjoner 
 

SUM av Total inkl Mva Avdeling       

Formål Agility Klubben Kurs Lydighet Rallylydighet Utstilling Sluttsum 

Forbruksvarer til kiosk/kantine, diverse mat 22 656,00 kr 432,00 kr  - kr  521,00 kr 23 609,00 kr 

Instruktørlønn/reiseutgifter instruktør 5 820,00 kr 1 198,00 kr 
118 575,00 

kr 3 959,00 kr 10 500,00 kr 39 660,00 kr 179 712,00 kr 

Kjøp av utstyr 899,00 kr 3 570,00 kr 529,00 kr 1 045,00 kr 413,00 kr 890,00 kr 7 346,00 kr 

Kontorrekvisita     1 235,00 kr  1 235,00 kr 

Premier/gaver 7 422,00 kr 575,00 kr  248,00 kr 771,00 kr 4 612,00 kr 13 628,00 kr 

Refusjon av påmeldingsavgift/kursavgift - 
gjøres via STRIPE 8 855,00 kr 1 500,00 kr   1 000,00 kr  11 355,00 kr 

Salgskostnader (hjemmeside, stripe o.l.)   230,00 kr    230,00 kr 

Sponsing av medlemmer 2 867,00 kr 110,00 kr  7 113,00 kr 3 000,00 kr  13 090,00 kr 

Stevneutgifter, dommer, mannskap 15 780,00 kr   
19 206,00 

kr 11 604,00 kr 46 892,00 kr 93 482,00 kr 

Vedlikehold (kunstgress, maling o.l.)  3 603,00 kr     3 603,00 kr 

Sluttsum 64 299,00 kr 
10 988,00 

kr 
119 334,00 

kr 
31 571,00 

kr 28 523,00 kr 92 575,00 kr 347 290,00 kr 
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