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Punkt 1 – Valg av møteleder, referent, tellekorps 
2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et tellekorps på minst 3 personer. 
 
Punkt 2 – Årsberetning  
Styret 
Etter valget på årsmøtet har styret sett slik ut: 
 
Leder   : Rune Huseby 
Nestleder  : Grethe Eriksen 
Kasserer  : Gry-Live Gulliksen 
Sekretær  : Michelle Marques Foldnes 
Styremedlem  : Karen-Beate Hauge 
Styremedlem  : Jon-Atle Andersen 
Aktivitetsleder : Frode S. Aasvik 
Vara   : Anita Løvheim 
Vara   : Lillan Røste  
 
 
Andre verv: 
Revisor  : Tonje Lea 
 
Gruppeledere: 
Leder Agility: Connie Varpe 
Aktivitetsleder: Frode S. Aasvik 
Leder Bruks: Marit Bjelland 
Leder Hyttekomitè: Synnøve Arnesen 
Leder IPO: Svenn Christer Hauge 



Leder Lydighet: Hans-Kristian Halmrast 
Leder Rally-lydighet: Margareth Mathisen 
Leder Ringtrening: Kristine Bøhler 
Leder Utstilling: Jon-Atle Andersen 
 
Valgkomité 
Valgkomitéen har bestått av: 
Sten Skogli 
Linn Andersen 
 
Møter 
Styret har hatt 5 styremøter hvor gruppeledere har vær tilstede på den første delen. Utstillingskomiteen har 
hatt 4 møter i forbindelse med arrangementet på Vesterøya Idrettspark og i Bø. 
 
Arrangementer: 
Dobbeltstevne på Vesterøya Idrettspark i juni (med AG, LP, Rally og utstilling), de som jobbet dugnad fikk 
pizza på fredagen som takk for hjelpen med opprigging av stevneplassen. I etterkant ble det arrangert en 
sosial samling med grilling på klubbhytta. Dette var veldig vellykket med mange oppmøte til en koselig 
samling. Det ble også arrangert pizzakveld på Capricorn før jul for alle klubbens medlemmer. Her var det en 
fin samling med folk som kom og koste seg med pizza og prat.  I år har SHK igjen vært å hatt oppvisning på 
Bjerke gård under Lågendalsmarkedet. Moro å vise frem noe av aktiviteten vi har i klubben til et stort 
publikum. På nyåret har SHK arrangert Agility stevne og dobbel utstilling i Bø januar 2017. 
 

Aktivitetsleder: 
I perioden fra forrige årsmøte, ble det  innrapportert  5 kurs til studieforbundet. 
Valpekurs: 2 stk. 
Agility nybegynner: 1 stk. 
Lydighet begynner: 1 stk.  
Smeller grunnkurs: 1 stk. 
I tillegg ble det avholdt 1 stk. introduksjonskurs i Smeller 
Hundens Dag på torvet i mai måned ble avlyst pga. manglende materiell fra NKK 
 
Frode Aasvik 
Aktivitetsleder 
 
Agility: 
Årsberetning 2016 
Det er mye aktivitet i agilitygruppa, det er mange som trener både dagtid og kveldstid. Det blir satt stor pris 
på at det er mulighet til å trene på dagtid, også på vinterstid. Mange i klubben er ute og konkurrerer, store og 
små blir stadig nådd. 
 
Mandagstreningene: Også i år har det vært stor aktivitet på mandagstreningen med instruktør. Deltagere 
kommer fra hele Vestfold for å delta. 
 
Sommerstevnet 2015 
Helgen 11-12 juni hadde vi stevne på Vesterøya idrettspark med Agility, Utstilling Lydighet, Rallylydighet 
og Tunnel-løp.  Mange frivillige fra SHK, venner og familie og frivillige fra andre klubber var med på å 
gjøre stevnet gjennomførbart.  
Stevnet ble gjennomført på en flott måte, og både deltakere og frivillige hadde en flott helg. Både frivillige 
og deltakere har allerede sagt at de kommer igjen J 
 
 
 
 



 
Årets klubbmesterskap ble avholdt i hallen, dommer var Nina Hansen 
30 hunder startet i årets klubbmesterskap. Dette er klassevinnerne fra klubbmesterskapet:  
Klasse 1 hopp: Andrea Huseby og Supra 
Klasse 2 hopp: Andrea Huseby og Titch 
Klubbmester klasse 3 hopp: Andrea Huseby og Tessa 
Klasse 1 AG: Andra Huseby og Stella 
Klasse 2 AG: Hans-Kristian Halmrast og Messi 
Klubbmester klasse 3 AG: Hans-Kristian Halmrast og Enya 
 
Jeg takker for meg som leder, og ønsker den nye lederen lykke til J 
Connie 
 
 
Bruks: 
Årsberetning bruks 2016 
 
Det har stort sett vært godt oppmøte på bruksgruppas treninger i skogen i 2016. Vi er en fast gjeng på 6-7 stk 
og så er det noen som kommer innom mer sporadisk. I år har vi også hatt en ekvipasje som ønsker å gå spor 
og de er godt i gang. Det er gøy. I tillegg så  det har vært flere forespørsler om sporkurs - vi forsøkte å få i 
gang ett sporkurs på høsten men det er utsatt til våren 2017.  
I brukslydigheten på onsdager er vi ikke så alt for mange som trener men vi satser på å få med flere 
fremover. 
I mai hadde vi felles runderingstrening med Tønsberg på Torp og det ble en suksess. Det er inspirerende å få 
innspill fra hundefolk som også er ute og konkurrerer. Vi planlegger å få til flere felles treninger ila 2017. 
I september var det Sandefjord sin tur til å arrangere Vestfoldmesterskap. Vi var veldig spent på om det ville 
bli nok påmeldte siden det ble avlyst i 2015. Heldigvis meldte det seg på 18 stk og selv om noen meldte 
forfall i siste liten, så var det 15 stk som møtte opp søndag 2. oktober i sol og vind. Vi fikk god hjelp av flere 
i klubben , slik at både Pia med Fanta og Monica med Molly kunne debutere i VM. Pia og Fanta fikk 3. 
plass i klasse D/C og Monica og Molly gjorde hederlig innsats i rekrutt. 
 
MVH 
Marit Bjelland 
Leder Bruksgruppa 
 
 
IPO: 
IPO året 2016. 
 
I 2016 arrangerte IPO gruppen i SHK flere prøver, men 3 prøver utmerket seg. Norsk Dobermann Klubb 
IPO NM 2016 ble arrangert i Sandefjord med hjelp av SHK sine medlemmer. Dette var det største 
Dobermann NM noen gang. Kathinka Lunde (SHK) ble Norgesmester med Cuba !!! :) 
Glenn-Are Hagelind vant IPO 1. (SHK) 
 
FCI IPO NM 2016 arrangerte vi første helgen i August. Det var utrolig mange tilskuere på ridebanen i 
Bugårdsparken. Stemningen var topp hele helgen og vi kan trygt si at dette ble en STOR SUKSESS !!! 
 
Flere fra SHK deltok og vi fikk noen gode resultater.  
 
Svenn Christer Hauge  og Frugo ble Norgesmester !! Dette var spesielt gøy da dette var Frugos første 
prøve i øverste klasse (IPO 3) 
2.plass ble kapret av Lars Christian Aaserød og Thor (SHK) 
4. plass Andreas Volle med Rapp(SHK). 
 
 



 
Dette vil si at 3 av 6 ekvipasjer er fra SHK til FMBB VM 2017. FMBB går i Tyskland siste uken i April. 
 
FMBB er VM for Belgiske Fårehunder og er det IPO VM’et med mest deltagere vært år. 
 
For andre gang arrangerte vi Sandefjord Cup og det var en betydelig økning deltagere fra 2015. 12 stk i 2015 
og 22 stk i 2016. Det kom t.o.m 3 deltagere fra Sverige :) 
 
Dette er et stevne vi har store planer for fremover og vi er sikker på at det kommer til å bli et stevne 
deltagere og publikum fra både Norge, Sverige, Danmark og Finland kommer til å få øynene opp for. 
«Gulleroten» er kjente dommere og figuranter. I tillegg jobber vi vært år med å få inn sponsorer til deltager 
premier.  
 
Sandefjord Cup 2016 ble vunnet av en dyktig dame fra Lokal laget Alme som heter An-Magritt Galåen. 
2.plass Lars Chr Aaserød med Thor(SHK), 3. plass Andreas med Quick(SHK).  
 
I 2017 har vi selvfølgelig også store planer for Sandefjord Cup og vi gleder oss masse til å se om vi får det 
enda bedre til i år :) 
 
Takk til alle i SHK for all hjelp. Vi er stolte av å være en del av en så flott klubb !! 
 
TUSEN TAKK !!!! 
 
Mvh 
RIK Leder SHK  
 
 
Lydighet: 
Året 2016 har vært mye av de samme som året før. Vi har også dette året hatt mye fokus på nytt regelverk 
og nye øvelser i klasse 1, 2 og 3 som er gjeldende fra 01.01.2017. Noen øvelser er helt nye og noen har kun 
blitt litt endret, men spennende for både hund og fører med nye ting. Vi har vært en fast gruppe på ca 12-15 
stykker som er på de fleste treningene også med noen flere som kommer litt til og fra som det passer. 
Treningene inne har vært delt som tidligere år, mens vi har vært samlet ute. 
 
Stevnet vårt gikk veldig bra. Bra med deltakere og dommerne var kjempe fornøyde. Litt varmt for enkelte 
hunder, men heller det enn motsatt. Vi ser flere deltakere som kommer igjen hvert år og det er positivt for 
oss. 
 
Vi har utdannet 3 konkurranseledere i løpet av året. De er ferdige med kurs og eksamen, og mangler kun litt 
praksis for å være selvgående konkurranseledere. Dette er Gry Live, Michelle og Hans-Kristian. 
 
Klubbmester 2016; 
I løpet av høsten så ble det arrangert klubbmesterskap. Vi valgte i år å leie inn en dommer fra utenfor 
klubben etter ønske fra deltakerne. Dette fungerte fint og ble gjennomført over to kvelder. Vinnerne i de 
ulike klasse ble: 
FCI 3: Monica Wickstrøm og Chili (Klubbmester 2016)  
Klasse 3: Øystein Ødegaard og Luca  
Klasse 2: Michelle M. Foldnes og Goblex  
Klasse 1: Monica Solveig Engebretsen og Gizzy  
 
Vi har også hatt ekvipasjer som har konkurrert i alt fra klasse 1 til FCI 3, Norgesmesterskapet (to fra 
klubben på topp 10, Monica og Svein) og landslaget ( Monica Wickstrøm og Chili) her i klubben og det er 
vi veldig stolte av. 
 



 
Takk for et strålende år. 
 
Mvh 
Hans-Kristian 
Gruppeleder Lydighet. 
 
 
Rallylydighet:  
I 2016 har rallylydighet hatt enda et flott år med en del aktivitet og flere nye som har startet med 
rallylydighet. På treningene pleier det å være bra med oppmøte der det varierer mellom 10-16 stk. Dette er 
veldig bra. Mange har også startet stevner med mange fine resultater I alle klassene. Vi hadde også en del 
representanter fra klubben på NM kvalikken I Bø.  
 
Stevne: 
I sommer ble det avholdt dobbelt rallylydighetsstevne på Vesterøya Idrettspark. Her hadde vi bra oppmøte 
hver dag. Lørdagen forsøkte vi å gjøre det slik at deltakerne kunne gi beskjed når de var klare til å gå I kl. 1 
og kl. 2 (pga. Eventuell kræsj med andre grener). Dette ble for vanskelig å få gjennomført så på søndagen 
kjørte vi som vanlig etter rekkefølgen. Det var da stort sett ingen problemer. Totalt sett var stevne velykket. 
Både dommere og utøvere var fornøyde. 
 
Uoffisielt stevne: 
I januar 2016 ble det avholdt uoffisielt stevne i rallylydighet i hallen. Her hadde vi ca. 25 starter. 
Arrangementet var veldig fint og vi fikk utrolig bra tilbakemelding etter avholdt stevne.  
 
Klubbmesterskap: 
Klubbmesterskapet ble avholdt 27. November. Stevnet ble avholdt I hallen der mange hadde møtt opp, både 
påmeldte og tilskuere. Totalt fordelt på alle klassene var det påmeldt:  
Kl. 1:16 stk, 
Kl. 2:  3 stk  
Kl. 3:  4 stk  
Elite: 5 stk 
 
I tillegg er klubben så heldig at vi har en ferdig utdannet dommer I Rallylydighet som også dømte kl. 1,2 og 
3, nemlig Trude Aas. I Elite dømte Gry-Live Gulliksen og Line Andersen 
 
Resultatene fra klubbmesterskapet ble: 
Klasse1 Lillan Røste m/ Nayeli 
Klasse  2 Janicke Gurijordet m/ Joes gullgolden  
Klasse 3 Heidi Gjerstad m/Capella 
 
Klubbmester Rallylydighet 2016 og vinnere av Elite klassen ble: Synnøve Arnesen med Mira.  
 
Gratulerer så mye til alle sammen. 
 
Resultater: 
Enya og Hans Kristian har gått to rallyløp i 2016,og dette var under NM i Bø. I kvalifiseringen endte de på 
6.plass og ble med videre til finalen. I finale gikk de til 193 poeng og en fantastisk 6.plass i NM 2016.  
Messi og Hans Kristian tok en 1.plass i klasse 3 under NM helgen og rykket opp til elite.  
Arya og Hans Kristian debuterte under NM helgen med 197 poeng, fikk direkte opprykk og 2.plass. Startet 
klasse 2 dagen etter og tok en ny 2.plass med 200 poeng av 200 mulige og direkte opprykk til klasse 3.  
 
Lotus og Trude Aas Har klart opprykk til elite og et cert. Med Samson ble det 5.plass i NM kvalikk. 
 
 



Margareth  har gått NM-kvalikk med Cindy, men gikk dessverre ikke vidre til finalen  
Bianca har endelig debutert i kl 3.  
 
Gry Live har sammen med Tia I løpet av 2016 debutert I rally lydighet og klatret alle klassene opp til elite.  
 
Vi gratulerer alle sammen med flotte resultater! 
 
Og med det takker jeg for meg som leder for rallylydighetsgruppen og ønsker neste i rekken lykke til. 
Mvh Margareth Mathisen 
 
Ringtrening: 
Året 2016 
Året 2016 har vært enda bedre enn 2015 for Ringtrenings-gruppa. Vi har mange faste som kommer, og 
mange som betaler drop-inn.  
 
Vi har dette året arrangert Match Show 1.mai som ble en stor suksess. Vi hadde musikk, kiosk, stander, 
flotte rosetter, premier til alle og en fantastisk dommer i Lars Hjelmtvedt. Dette resulterte i over 60 påmeldte 
hunder, vi fikk masse positive tilbakemeldinger og ønsker om at dette skulle bli en tradisjon. Og DET må vi 
si oss fornøyde med. 
 
I August arrangerte vi handler kurs med den fantastiske handleren Marc Linnér, det var en stor opplevelse 
for oss alle sammen. Vi håper å få til et oppfølgingskurs når han kommer tilbake til Skandinavia igjen. 
 
På ringtreningene er vi sjeldent under 20, dette er meget positivt, men det merkes for instruktørene også. Vi 
er pr.dags dato kun 4 stykker. Heidi har to ganger i måneden, mens Belle, Kristine og Helén har en gang 
hver måned. Vi prioriterer å ha to instruktører onsdagene før NKK utstillingene. Vi er veldig fornøyde med 
at det kommer så mange, det tar vi som et stort kompliment, men vi håper å få inn flere instruktører slik at vi 
kan rulere mer og at det alltid kan være to instruktører på hver trening. Så om noen føler kallet, gi oss 
beskjed. 
 
Her er en noen av de flotte resultatene medlemmer i gruppa vår har oppnådd: 
Siw Hauge 
Letohallen 29.12.16: ”Tallulah” Joddricks Wild Card ble 2.beste tispe og fikk sitt første cert, av 21 
fremmøtte tisper. 
 
Kine odden Jenssen (deleier Hilde Fiskerstrand) 
Storpuddelen Charlie, Wirothi's First Level 
Sør-Rogaland Brukshundklubb 28.05: 1.BHK, CERT og BIM 
Sandefjord hundeklubb 11.06: 1.BHK, CERT og BIR 
Norsk kennel klubb, Harstad,01.10: 1.BHK, CERT, CACIB og BIM 
Sandefjord hundeklubb, Bø, 14.01: 1.BHK, CERT, BIM og ny norsk utstillings champion  
 
Elin og Hans-Kristian Halmrast 
Arya tok storcert på NKK Drammen i Juni. 
 
Ann Kristin Borge 
Her er de beste utstillingsresultatene til Mopsen ”Ella” NUCH Tangetoppen's Una Estrella 
24/4 Norsk Bernersennen Klubb, Letohallen : 2.BTK og CERT    
11/6 SHK Sandefjord: 1.BTK, CERT, BIR og BIG 2 
26/6 Norsk Miniatyr hund Klubb, Hadeland: 1.BTK og BIM  
10/9 NKK Rogaland: 1.BTK, CERT, CACIB, BIR og fikk tittelen Norsk utstillings Champion 
 
 
 
 



 
Rico Wallich 
Wicked Game Chaya (Rottweiler) ble BIM i Valpeklassen 29.12.2016 i Letohallen 
 
Belle Skogland 
Cert på Tzarpå sin første utstilling som ”voksen”  (9mnd og 3 dager gammel) 
 
Signe Schulstock 
Suzy fikk bekreftet det internationale certifikatet i 2016 og hun heter nå: 
NO UCH, DK UCH, C.I.B. Azravi’s Double Fantasy 
Det norske fikk hun i 2014, det danske i 2015. 
 
Gratulerer så masse til alle sammen, det gleder instruktørene at gruppa vår gjør det så bra. Med dette vil vi 
takke for et fantastisk år, og vi gleder oss til fortsettelsen. Kristine går av som gruppeleder og Helén tar over 
igjen. Treningene fortsetter som de pleier, og vi håper vi kan få med noen flere til å hjelpe oss. Denne 
gruppen er så stor og flott at her har vi masse vi kan få til om alle bare hjelper litt til. 
 
Takk for i år, hilsen Kristine & Helén 
 
Utstilling: 
Utstillingskomitèn 2016 
SHK har arrangert et dobbelt stevne med utstilling, agility, lydighet og rallylydighet på Vesterøya 
Idrettsplass, 11 og 12.juni 2016 
Det ble et flott stevne med mange fornøyde utstillere. Vi hadde 1488 starter i agiliy totalt. 
Det var 58 starter i Lp og det var rundt 90 starter i rally.  
På utstilling var det 788 totalt.  
Komitèn vil takke alle som stilte opp for klubben og håper enda flere kan være med oss neste gang.  
Komitèn har i 2016 hatt jevnelige møter både i forkant av stevnet og etter. Komitèn gleder seg til videre 
arbeid med stevner i 2017.  
 
Utstillingskomitèn         
Jon Atle Andresen  
 
Gjeting: 
Sandefjord 21/02/2016 
Året med gjeterhund i Sandefjord 
 
Det har vært et år fylt med treninger,kurser og konkurranser ( Svein) i både inn og utland. 
Svein kvalifiserte seg til Europeisk unghundmesterskap i Holland i mars hvor han endte opp på 54 plass av 
130 hunder. Vi gratulerer med flott innsats! Han har også deltatt på landsprøver, hvor han har utmerket seg 
med veldig bra resultater. ( Høyeste nivå av prøver ) Vi er veldig stolte ,da det er tøff konkurranse blant 
gjeterhunder i Norge.  
Vi har hatt treninger på Hem, hvor vi fikk oppleve nesten fødsel og oppveksten av tvillinglam. Jeg tror jeg 
snakker for alle når jeg sier at de fikk en spesiell plass i hjertene våre. Sauene ble fjernet nå på nyåret, 
dessverre! Svein er i gang med ny avtale med en sauebonde på Mørk, så vi håper å være i full gang igjen nå 
på vårparten. Hurra, Hurra!! 
Det har blitt en del reising i forbindelse med kurser innad i Norge, Sverige og Danmark. Det er fantastisk 
moro å lære og videreutvikle seg innenfor denne sporten. Det å lære å trene et så viktig og nyttig 
arbeidsredskap som en gjeterhund egentlig er. Det er helt fantastiskt! Vi var med å arrangere N. N ( norsk 
nursery) i Sande som foregikk i slutten av oktober.  



 
Det var en helg med masse aktivitet og fantastiske dyktige hunder med førere.  
Det har kommet nye tilskudd i flokken, Monica har overtatt Tell etter Exo til Svein og jeg var å hentet rakett 
valp i august i Danmark. Lille Fly på nå 9 mnd. Det er nå 3 hunder i Sandefjord som vil være aktive innenfor 
gjeting. Vi håper på et år med masse aktivitet, kurs og konkurranser. Vi ønsker også Svein lykke til med 
påbegynt instruktørutdanning innenfor gjeting.  
Takk for oss 2016 og velkommen 2017 
VI GLEDER OSS TIL NOK 1 ÅR MED HUND TIL NYTTE OG GLEDE 
 
Svein Børresen og Remy  Monica Rambo og Tell   Anita Ravndal og Fly 
 
Smeller: 
En relativt ny gruppe i Sandefjord Hundeklubb er Smeller. I 2016 har smellergruppa i SHK nemlig fått sin 
spede begynnelse, da mange har medlemmer har vært med på bade intro- og grunnkurs. Smeller er en 
relativt ny sport i Norge, men som har blitt mer og mer populær. Gruppen har fått en del utstyr og tildelt 
treningstid i hallen, og det har derfor vært en gradvis økende treningsaktivitet i gruppen. Som leder har 
gruppen fått klappet inn, om noe ufrivillig, Siw Hauge. I løpet av året 2016 har det vært holdt to kurs I 
smeller på klubben: et introkurs og et grunnkurs. Gruppen ser frem til 2017 med flere treninger og enda mer 
aktivitet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punkt 3 - Regnskap med revisors beretning 
 

 

Regnskap for Sandefjord Hundeklubb for 2016 

 

 

 

 

Revisorrapport 

 

 

Regnskap for 2016 er gjennomgått av undertegnende som 

følger: 

Kontrollert årets bilag og posteringer. Beholdninger som kasse 

og bank er kontrollert mot kontoutskrifter. Resultatregnskap og 

balanse er gjennongått, samt sammenhold mot budsjett. Avvik 

sjekket og funnet i orden. 

 

Regnskap er ført etter gode regnskapsmessige prinsipper og 

jeg anbefaler regnskapet godkjent. 

 

 

Sandefjord, 20.02.2017 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Tonje Bohlin Lea 



 

SANDEFJORD HUNDEKLUBB

RESULTATREGNSKAP BUDSJETT: ORDINÆR DRIFT, INGEN INVESTERINGER
(i hele kroner) Budsjett 2017 2016 2015
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingenter 85 000 81 500 70 250
Kurs & Utdanningsinntekter 50 000 72 940 143 110
Kiosk inntekter
Seminar/kurs inntekt. (AG & LP & IPO) 4 200
Andre inntekter SHK 90 000 83 532 94 891
Innetren. Og kursinnt. HALL 180 000 176 660 199 091
SUM INNTEKTER 405 000 414 632 511 542

DRIFTSKOSTNADER
Drift SHK 75 000 39 772 99 399
Drift Kiosk 6 000 8 600 1 538
Drift Hytte 45 000 37 907 40 917
Leiekost.  Hall 168 000 374 233 153 600
Kurs & Utdanningsskostnader 10 000 21 378 13 500
Seminar/Kurs (AG & LP & IPO) 50 000 35 135 50 304
Agilitygruppen 75 000 72 619 109 256
Lydighetsgruppen 5 000 9 490 732
Smeller gruppen 3 000 3 665
Bruksgruppen 5 000 700
IPO gruppen 10 000 11 959 22 912
Rally Gruppen 5 000 1 774 2 500
Bankgebyr, bankgebyrer vipps 2 000 1 758 638
Andre kostnader 50 000 41 001 59 426
TOTAL KOSTNADER 509 000 659 991 554 722

DRIFTSRESULTAT ORDINÆR DRIFT -TAP+GEVINST -104 000 -245 359 -43 180

RESULTATREGNSKAP BUDSJETT: UTSTILLINGER, INGEN INVESTERINGER
INNTEKTER
Utstilling Påmeldingsavgifter 450 000 382 618 518 406
Utstilling Kafeteria 21 465 3 198
Utstilling Katalog annonse 10 000 12 500
Utstilling Salg Rosetter 35 000 34 300 1 750
Utstilling Salg Diverse 25 000 12 927 47 432
UTSTILLING SUM INNTEKTER 520 000 463 810 570 786
KOSTNADER
Utstilling Retur påm. Avgift 2 000 340 1 920
Utstilling Rekvisita 5 000 9 969 2 818
Utstilling Dommere/Ringsekretærer 240 000 188 372 244 052
Utstilling Kafeteria 40 000 3 279 0
Utstilling Kataloger 5 000 2 640 0
Utstilling Annonser 5 000 0
Utstilling Premier/Rosetter 90 000 44 625 12 872
Utstilling Halleie 35 000 7 320 7 800
Utstilling Diverse Utgifter 25 000 28 202 24 600
UTSTILLING SUM KOSTNADER 447 000 284 747 294 062

UTSTILLING RESULTAT  -TAP+GEVINST 73 000 179 062 276 724

Totale inntekter 925 000 878 442 1 082 328
Totale kostnader 956 000 944 738 848 784
TOTALT DRIFTSRESULTAT -31 000 -66 297 233 544

Renteinntekter 1 500 1 146 2 282

ÅRSRESULTAT -29 500 -65 150 235 826

BALANSE 31.12.17 31.12.16 31.12.15
1081 Dnb 2490.56.09110 613 612
1082 DNB - Reserv. 1638.03.85450 135 515 134 774
1085 Utstilling DNB 1638.26.14643 15 599 685
1396 Deposit konto Danske Bank 36 061
1925 IPO DNB Konto 7166.06.11104 914 1 469
1900 Kasse 10 162 -16 510
1920 Dnb - Driftsk. 2490.06.25320 209 946 387 213
1550 Varebeholdning Sløyfer 110 520 68 640
2905 Forskudd utstilling >Jon Atle 21 546 29 144
SUM EIENDELER 511 376 540 876 606 027
8800  årsresultat /underskudd -29 500 -65 150 235 826
2050 Annen egenkapital 540 876 606 027 370 201
SUM EGENKAP. OG GJELD 511 376 540 876 606 027

Sandefjord,……………….2017
Styret i Sandefjord Hundeklubb

Gry Live Gulliksen



 
 
Punkt 4 - Innkomne saker 
Ingen saker er kommet inn 
 
Punkt 5 - Planer for 2017 
Hundens dag 20. Mai 2017 
Stevne på Vesterøya Idrettspark Juni 2017 
Klubbmesterskap 
Pizzakveld på Capricorn 
 
 
Punkt 6 - Valg 
Styret består av: 
Leder: Rune Huseby (på valg) 
Nestleder: Grethe Eriksen (gjenstående 1år, trukket seg derfor på valg) 
Kasserer: Gry-Live Gulliksen (på valg) 
Sekretær: Michelle Marques Foldnes (gjenstående 1år, trukket og derfor på valg) 
Styremedlem: Karen-Beate Hauge (på valg) 
Styremedlem: Jon-Atle Andersen (på valg) 
Aktivitetsleder: Frode S. Aasvik (ikke på valg) 
Varamedlem: Anita Løvheim (på valg) 
Varamedlem: Lillan Røste (på valg) 
 
Revisor: Tonje Lea (trukket seg ,gjenstående 1år og derfor på valg) 
 
Valgkomitemedlem: Sten Skogli(gjenstående 1år, ikke på valg) 
Valgkomitemedlem:  Linn Andersen (på valg) 
 
Disse vervene er på valg; 
Leder (for 2 år) 
Nestleder (Trukket seg, gjenstående 1 år) 
Kasserer (for 2 år) 
Sekretær (Trukket, gjenstående 1 år) 
1 styremedlem (for 2 år) 
1 styremedlem (for 1 år) 
2 vara medlemmer (for 1 år) 
1 valgkomitemedlem (for 1 år) 
Gruppeleder Agility (for 1år) 
Gruppeleder IPO (for 1år) 
Gruppeleder Lydighet (for 1år) 
Gruppeleder Ringtrening (for 1år) 
Gruppeleder Bruks (for 1år) 
Gruppeleder Rally Lydighet (for 1år) 
Gruppeleder Smeller (for 1år) 
Gruppeleder Gjeting (for 1 år) 
Utstillingskomite (for 1 år) 
Hyttekomite (for 1år) 
Personellansvarlig (for 1år) 
 
Valgkomiteens innstillinger er som følger: 
Leder 2 år:     Rune Huseby   (valgkomiteens innstilling) 
Nestleder 1 år:    Michelle M. Foldnes  (valgkomiteens innstilling) 
Kasserer 2 år:    Gry-Live Gulliksen  (valgkomiteens innstilling) 



Sekretær 1 år:    Helén S. Solbakken  (valgkomiteens innstilling)  
Styremedlem 2 år:   Jon-Atle Andersen  (valgkomiteens innstilling) 
Styremedlem 1 år:   Karen Beate Hauge  (valgkomiteens innstilling) 
Varamedlem 1år:    Anita Løvheim   (valgkomiteens innstilling) 
Varamedlem 1år:    Lillian Røste    (valgkomiteens innstilling) 
 
 
Valgkomiteen 1år:   Linn Andersen    (valgkomiteens innstilling) 
Valgkomiteen 1år:       (valgkomiteens innstilling) 
 
Gruppeledere (for 1år):  
Agility:               Helle Tangen   (valgkomiteens innstilling) 
IPO:                   Sven Christer Hauge (valgkomiteens innstilling) 
Lydighet:            Hans-Kristian Halmrast (valgkomiteens innstilling) 
Bruks:                Marit Bjelland  (valgkomiteens innstilling) 
Rally Lydighet:    Trude Aas  (valgkomiteens innstilling) 
Ringtrening:    Helén S. Solbakken (valgkomiteens innstilling) 
Smeller:    Siw Hauge  (valgkomiteens innstilling) 
Gjeting:     Svein Børresen  (valgkomiteens innstilling) 
Utstillingskomite:           Jon Atle Andresen  (valgkomiteens innstilling) 
Hyttekomite:    Synnøve Arnesen  (valgkomiteens innstilling) 
Personellansvarlig  Michelle M. Foldnes (valgkomiteens innstilling) 
Revisor:   Monica Jessesen  (valgkomiteens innstilling) 
 
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av leder for 2 år: 
 

Ø Rune Huseby 
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av nestleder for 1 år: 
 

Ø Michelle M. Foldnes 
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av kasserer for 2 år: 
 

Ø  Gry-Live Gulliksen  
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av sekretær for 1 år: 
 

Ø  Helén S. Solbakken   
  
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av 1 styremedlemmer for 2 år: 
 

Ø Jon-Atle Andersen 
________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av 1 styremedlemmer for 1 år: 
 

Ø Karen Beate Hauge 
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av 2 varamedlem for 1 år: 
 

Ø Anita Løvheim 
Ø Lillan Røste 

___________________________________________________________________________ 



 
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av 2 medlem til valgkomiteen for 1 år: 
 

Ø Linn Andersen 
Ø  

__________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av revisor for 1 år: 
 

Ø Monica Jessesen 
 
__________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av 10 gruppeleder for 1 år: 
 

Ø Helle Tangen 
Ø Sven Christer Hauge 
Ø Hans-Kristian Halmrast 
Ø Marit Bjelland 
Ø Helén S. Solbakken 
Ø Trude Aas 
Ø Svein Børresen 
Ø Jon-Atle Andersen 
Ø Synnøve Arnesen 
Ø Siw Hauge 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte: 

Ø Valget skal skje skriftlig. 
Ø Øverst på hver stemmeseddel er angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for. De 

foreslåtte kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. Du stryker de som du ikke 
ønsker valgt.  

Ø Stemmesedlene legges i en konvolutt merket ”STEMMESEDLER” som lukkes, som 
igjen legges i en ny konvolutt sammen med ditt navn og din adresse. 

Ø Forhåndsstemmen må være valgkomiteen i hende før årsmøtet og sendes til: 
Sandefjord Hundeklubb 
P.B på, 3201 Sandefjord 

Postlagt senest 08.03.2017 
 
Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett.  
Dersom navnet ditt ikke er vedlagt, eller poststemplet før satt dato, blir stemmesedlen forkastet. 
 

Styret 
 


