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Flateby Hundeklubb har i perioden hatt følgende verv og utvalg: 
 
STYRET 

Leder Marianne Søgaard 

Nestleder Henriette Hagelin 

Kasserer Kristin Gjermstad 

Sekretær Mai Skoglund 

Styremedlem Iselin Østby Holen 

Vara styremedlem Monica Laengen Jacobsen  

Vara styremedlem Frøydis Pettersen Kise 

  

Klubbens kontaktperson Marianne Søgaard 

Webmaster Kristin Gjermstad 

  

Rep. til NKK region Marianne Søgaard 

 
OPPLÆRINGSUTVALGET 

Utdanningsansvarlig Kristin Gjermstad 

  
ARRANGEMENTSKOMITEEN 

Leder Henriette Hagelin 

Arr. kom. medlem Frøydis Pettersen Kise 

 
VALGKOMITEEN 

Leder Marit Aarø 

Valgkom.medlem Styret 

  

VELDIKEHOLDSKOMITEEN Ivar Ola Opheim 

 
REGNSKAP 

Revisor Turid Kirkemo Blickstrøm 
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Flateby Hundeklubb har i året 2021 hatt følgende oppgaver og arrangement: 
 

 
Medlemmer 
Flateby Hundeklubb hadde pr. 31.12.21 119 medlemmer, inkludert alle æresmedlemmer. 
Æresmedlemmer er: Ronny Vestli, Trond Bakke, Mai Skoglund, Marianne Søgaard og Hilde Nordli. 
 
Møter 
Styret har avholdt 8 styremøter. 
 
Alle arbeidsoppgaver og arrangementer er underlagt spesielle komiteer og grupper og blir referert 
under hvert punkt. Styrets videre oppgave har derfor stort sett vært å lede klubben i form av styremøter 
og samordne de forskjellige grupper og komiteer. 
 

 
Arrangementer gjennomført i 2021 
 

Årsmøte 
Årsmøtet for 2020 ble avholdt digitalt 24. mars 2021 kl. 19.00.  
Dette pga. koronasituasjonen og smittevernsrestriksjoner. 

 
Ukentlige treninger 
Det var ingen tirsdagstreninger fra januar til midten av mars pga. restriksjoner. Da satt vi i gang med 
tirsdagstreninger igjen på banen kl. 19.00 – 20.00. Alle instruktører har hatt ansvar for treningene og 
løsningen med å rullere instruktører har blitt videreført som tidligere år. Rutinen for annonsering av 
instruktør og tema for tirsdagstreningene via klubbens Facebook-side har fungert fint. Vi har fått gode 
tilbakemeldinger om denne type annonsering i forkant av treningene. 
Vi satte opp noen dager/tider for agility-/rallytreninger som ble avholdt. 
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Kurs 2021 
Det ble en utfordring å holde kurs pga koronasituasjonen. De fleste kursene ble utsatt litt, og vi klarte å 
avholde de planlagte kursene innen året var omme.  
 

• Bronsemerke-kurs ble avholdt på våren. 

• Brukshundkurs i form av Runderingskurs ble først avholdt på høsten. 

• 2 Valpekurs ble avholdt, et på våren og et på høsten. 

• 2 Rallylydighetskurs ble avholdt, et på våren og et på høsten . 

• 2 Rallylydighetskurs med Michelle Malmåsen ble avholdtpå våren. 
 

 
Lydighet. 
Vi avholdt LP -stevne i juni 2021 
 
Rallylydighet. 
Vi avholdt RL -stevne i juni 2021 
 
Brukshund. 
FHK arrangert et brukshundstevne; Sporstevne ble avholdt helgen 20.-21. november 2021. 
 
Agility. 
Vi hadde kun en Agilitytrening på banen i 2021. 
 
 
Lydighetscup og klubbmesterskap 
Det ble arrangert en cup for medlemmene med start sent på våren, med avslutning på høsten som vi 
kalte FHK-cupen. En blanding av Rally og Lydighetsøvelser som gikk over 5 ganger. Dette arrangementet 
var like vellykket som sist år. Vi brukte interne dommere.  
Klubbmesterskap har vi ikke avholdt. 
 
Sommeravslutning 
Det ble holdt sommeravslutning på banen med wienerpølser. 
 
Dugnad 
Vi hadde ingen dugnader annet enn i forkant av LP- og RL-stevne-helgen.  
 
Nye innkjøp 
I forbindelse med at flere av lysene på banen gikk, så fikk vi byttet pærer, kjøpt inn flere lys og strukket 
kabler og koblet til dette. Elektrikere brukte 2 dager på å få dette i orden. 
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Loddsalg 
Vi hadde ikke loddsalg i år. 
 
Julebord  
Flateby Hundeklubbs julebord var planlagt som en årsfest i januar 2022. På grunn av koronasituasjonen 
har vi ikke gått videre med planleggingen. 
 
Medlemsmøte 
Det ble det ikke avholdt medlemsmøte i 2021.  
 
Økonomisk støtte/ fond søknader  
Det ble ikke sendt inn en søknad om midler i 2021. 
 
Juleavslutning 
På grunn av koronasituasjonen ble det ikke juleavslutning slik som vi pleier ha. 
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Planlagt drift og aktiviteter 2022 
 
Årsmøte 
Årsmøte for 2021 avholdes 22. mars 2022 på klubbhuset kl. 19:00.  

 
Ukentlige treninger 
Ukentlige treninger med rulleringsordning opprettholdes på tirsdager hele året på banen kl. 19.00-20.00 
med instruktør, klubbhuset vil også være åpent for hyggelig samvær disse dagene. 
Det blir satt opp noen dager med organisert rallylydighetstrening og agilitytrening. Disse dagene er satt 
opp i rulleringsplanen sammen med tirsdagstreningene. 
 
Kurs 
Vi er i gang med påmelding til Hverdagslydighetskurs, Valpekurs og Rallykurs med start i mars og april. 
Kurs for høsten er ikke fastsatt, men tilbudet vil basere seg på antall tilgjengelige instruktører. Kursstart 
blir i slutten av august. Vi er i gang med å utdanne 3 nye instruktører. 
 
Loddsalg 
Det har vi ikke planlagt. Vi må se an situasjonen med korona og hvordan samfunnet er åpnet igjen etter 
hvert. 
 
Lydighetsstevne  
Offisielt lydighetsstevne blir ikke arrangert i 2022. 
  
Rally lydighetsstevne 
Offisielt rallylydighet dobbelt-stevne skal arrangeres i juni 2022. 
 
Brukshundstevner 
Det er planlagt et dobbelt-stevner i november. Kanskje kan vi få til et stevne før sommeren også. 
 
FHK-Cupen 
Cupen er under planlegging og vil bli arrangert på våren. 
 
Klubbkveld  
Vi har ingen foreløpige planer om foredrag eller klubbkvelder. 
Vi har en samarbeidsavtale med Baak Dogwalker sko. Det er gode medlemspriser på disse skoene som 
mange kjenner til allerede. 
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Sommeravslutning 
Vi satser på at vi kan ha sommeravslutning i år som i fjor med trening av hund og grilling av pølser.  
 
Dugnad 
Det vil bli arrangert dugnader i forkant av planlagte stevner for 2022, i tillegg til dugnad på banen og i 
klubbhus og containere. 
 
Prosjekter 
Ingen store prosjekter er planlagt i 2022.  
 
Julebord  
Dato for julebordet er ikke fastsatt ennå, men vi vil satse på å avholde julebordet som årsfest. 
 
Juleavslutning 
Vi satser på koselig avslutning siste tirsdagstreningen i år.  
 
 

Styret takker alle som har bidratt med både stort og smått i klubben i 2021 i dette andre 
rare året med de utfordringer vi har møtt på underveis. 
Vi satser på et bedre 2022 og håper vi har alle medlemmene med oss dette året også. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:fhk1911@gmail.com
https://flatebyhundeklubb.no/
mailto:fhk1911@gmail.com


        Flateby Hundeklubb 

               Postboks 31, 1916 Flateby 
                  E-post: fhk1911@gmail.com 
                  https://flatebyhundeklubb.no/ 
 

               Org Nr: 986 334 475 MVA 
 

     
Flateby Hundeklubb  E-post: fhk1911@gmail.com  
Postboks 31                                                                                                  Hjemmeside: flatebyhundeklubb.no                                                                             
1916 Flateby                                 

 

 
 

 
 
 

mailto:fhk1911@gmail.com
https://flatebyhundeklubb.no/
mailto:fhk1911@gmail.com

