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DAGSORDEN 

 

1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et tellekorps på minst 3 

personer. 

2. Årsberetning  

3. Regnskap med revisors beretning 

4. Innkomne saker/saker fra styret 

5. Planer for 2018 

6. Valg  

- Valg av nestleder 

- Valg av styremedlemmer 

- Valg av varamedlemmer 

- Valg av medlemmer til valgkomiteen 

- Valg av gruppeledere 

-  

 

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  : Michelle Marques Foldnes 

Kasserer  : Gry-Live Gulliksen 

Sekretær  : Helén S. Solbakken 

Styremedlem  : Karen-Beate Hauge 

Styremedlem  : Jon-Atle Andersen 

Aktivitetsleder : Frode S. Aasvik 

Vara   : Anita Løvheim 

Vara   : Lillan Røste  

 

Andre verv: 

Revisor : Monica Jessesen 

 

Gruppeledere: 

Leder Agility: Helle Tangen og Andrea Huseby 

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: Trude Aas 

Leder Ringtrening: Helén S. Solbakken 

Leder Utstilling: Jon-Atle Andersen 

Leder Smeller: Siw Hauge 

Leder Gjeting: Svein Børresen 

 

 

 



Valgkomité 

Valgkomitéen har bestått av: 

Sten Skogli 

Linn Andersen 

 

Møter 

Styret har hatt fem møter i 2017 

 

Arrangementer: 

I Januar ble det arrangert stevne i Telemarkshallen i Bø med utstilling og Agility. Dobbeltstevne på 

Vesterøya Idrettspark i juni (med AG, LP, Rally og utstilling). 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. Det har også være arrangert Blåbærstevne i agility i hallen. 

Aktivitetsleder: 

I perioden fra forrige årsmøte, ble det  innrapportert  9 kurs til studieforbundet. 

Valpekurs: 2 stk. 

Agility nybegynner: 2 stk. 

Agility konkurranse: 1 stk. 

Lydighet begynner: 2 stk.  

Bronsjemerke Lydighet: 1 stk. 

Sporkurs: 1stk 

Vi avholdt også Hundens Dag på torvet i mai måned. 

Da takker jeg for meg som aktivitetsleder og ønsker den nye lykke til. 

 

Frode Aasvik 

Aktivitetsleder 

 

Agility: 

Agility året 2017  

Selv om det har vært 2 ledere dette året i agility gr, så har vi vært en stor og samarbeids villig gjeng som har 

hjulpet værandre gjennom dette året. Så leder bytte har gr klart strålende. Vi er en svært aktiv og stor gjeng. 

Hver trenings tid vi har fått av SHK har vi brukt flittig. Vi har alt fra helt ferske utøvere som trener med 

instruktør til de drevene som jobber sammen i team og gr. Vi har nå både small, medium og store ekvipasjer. 

Utifra at vi er så mange i samme str så stiller vi nå lag i small og stor for SHK. Medium er i vekst. Målet i 

2018 er å få et medium lag fra SHK. Slik at vi kan representere SHK i alle str i agility på lag. Men 

individuelt så er vi alle godt i gang i alle str. veldig stolte av å kunne kalle oss SHK, da vi er en god gjeng på 

stevner. Vi er en gr som vokser og vokser. Vi har fått medlemmer fra Tønsberg og Larvik med oss. Noen av 

grunnene til at vi får medlemmer fra andre byer er at vi er en stabil gjeng og vi har et fantastisk trenings 

areale og utstyr. Dette er vi i ag gr så utrolig takknemlig for at vi har muligheten til å kunne ha slikt trenings 

muligheter. Det gjør at vi kan satse på våres mål alle samme, selv om alle har forskjellig mål så blir det 

innviet i all høyeste grad.  

 

SHK har et godt rykte på seg når de arrangere stevner. Vi får tilbake meldinger som er helt fantastiske. De 

består av: Tidskjema, at vi vært år klarer å holde dette. Det gjør at utøvere kan puste og slappe av å komme 

til oppsatt tid. Premier og slufser er viktig detalj som vi har fått en enorm skrytt av både at de får lag slufser ( 

dette er ikke vanlig lenger) og for en mengde premier, av høy kvalitet. Vi får alltid posetive 

tilbakemeldinger om våre hyggelige mannskap rundt i ringene som står på fra morgen til kveld. Dette gjør at 

utøverne vet at de kommer til et smil når de selv er stresset. Å ikke minst beliggenheten får vi alltid skryt 

for, at det er vann, dusj, strøm og fantastisk plasser vi tar med utøveren til. SHK gjør en strålende jobb. Må 

takke hver SHK for at vi kan arrangere og gi de som kommer en opplevelse de alltid kommer til å huske. 

Tusen hjertelig takk  

 

NM 2017 ble arrangert i Oslo i juni. Det har kommet noe nytt for klasse 1 og 2. for at de skal jobbe seg 

oppover (øve seg til store mesterskap) til å gå i NM så har de starta noe som heter Oslo mester 2017 . Her 

fikk vi i SHK en fantastisk resultat i stor klassen av Astri Andersen-Uglehus og Plutta, de jobbet seg inn til 



en god 3.plass gratulere så mye. I NM 2017 så hadde SHK  to kvalifisert med fra lørdag til søndag. Det 

var Andrea Huseby og Tessa og Cathrine Hauge Svendsen og Jazzi. Dessverre så blei det disk på Cathrine 

og Jazzi på søndag. Men Andrea Huseby og Tessa går 2 flotte løp som gjør at Tessa som er 11 år og med en 

fantastisk rutine kommer på en 10 plass i Norges eliten gratulere så mye  

Klubbmester skapet 2017 startet med utøvere i liten og stor klassen, dette gjelder da klasse 3 utøvere. Vi 

hadde en hopp bane og en ag bane.  

Seieren i liten og stor AG gikk til  

Andrea Huseby og Tessa  

Andrea Huseby og Tara  

 

Seieren i liten og stor Hopp gikk til Cathrine Hauge svendsen og Jazzi, Hans-Kristian Halmrast og Messi 

Gratuler så mye til alle vinnere. Vi har startet med å ha uoffisielle ag stevner for oss i klubben.  Vi får en 

god trenings økt og erfaring mot stevner. Der bruker vi oss selv som dommere og vi hjelper hverandre med å 

være bannemanskapp slik at alle som ønsker kan starte. Dette er noe vi alle syns er svær moro og lærerikt og 

god trening. Så dette kommer vi til å fortsette med i 2018. Vi har hatt et blåbærstevne. Dette er for utøver 

som ikke har noen napp fra stevner. Dette har vært svært vellykket. Vi har fått besøk fra andre byer da dette 

er en fin trening økt for å gjøre ferske hunder klare for stevner. Utifra alt 2017 ga oss setter vi nå kroken på 

døra for 2017 og tar godt imot 2018. 

 

2018 er et år der vi jobber med å gi alle medlemmer i AG  gr den løften de ønsker å få får å nå sine mål. 

Dette skal vi gjøre med å forbedre tilbudet vi har med instruktører. Vi har en dialog med alle utøverne. Dette 

gjør at vi vokser og blir bedre sammen som en gr.  Vi holder på å fornye kunnskapen i gr i 2018, da Nina 

Hansen i klubben har startet på dommerutdanningen, og Andrea Huseby som akkurat har nyutdannet seg til 

Trinn 2 Agility. Dette gjør at gr tar seg til nye høyder. Vi gleder oss til at de skal dele deres kunnskap og 

erfaringer med alle i gr.  

 

Men dette ønsker vi 2018 hjertelig velkommen. 

 

Hilsen en stolt leder av en aktiv og god gjeng 

Andrea Huseby 

 

Bruks: 

Det har vært en liten gjeng på 5-6 stk som har trent i skogen i alt slags vær gjennom året. Alle hjelper 

hverandre og det er moro å se at treningen bærer frukter. Det har vært flere nye ekvipasjer innom treningen 

og vi håper på og bli flere faste medlemmer i 2018. Vi trenger det for å ha ett stabilt tilbud til de som ønsker 

å trene bruks i Sandefjord.  

 

I november ble det arrangert sporkurs med Vidar Haarberg. Vi var 5 ekvipasjer som hadde en inspirerende 

og lærerik helg. Det er ønske om nytt kurs i 2018 så det skal vi få til. I år var det Larvik hundeklubb sin tur 

til å arrangere Vestfoldmesterskapet i bruks. Fra Sandefjord deltok bare en ekvipasje i klasse D/C og fikk 

der en fin 3. plass (Marit Bjelland). 

  

Mvh 

Marit Bjelland 

Leder Bruksgruppa 

 

IPO: 

IPO Gruppen hadde igjen et supert år.  

Til FCI VM for alle raser hadde Sandefjord HK 3 av 4 ekvipasjer. Til FMBB , Belger VM, hadde vi 3 av 5. 

Dette syntes jeg sier litt �På NM alle raser hadde vi 2. plass (Andreas Volle) og på Belger NM hadde vi 

både Nr 1 og 2 (Svenn Christer Hauge og Andreas Volle)� 

Vi takker SHK for støtten vi fikk ifb med begge disse verdensmesterskapene.  

 

Vi er heldige som er med i slik flott klubb. I 2017 fikk vi en ny treningsplass på Hedrum. Vi har nå fått 5 års 

avtale. Her arrangerte vi Sandefjord Cup 2017 og dette ble en STOR suksess. Vi gleder oss til å se dette 



stevnet vokse for hvert år. Ellers har mange unge hunder som er på vei opp og frem. En del av dem har 

begynt på prøvene sine og vi har mange nye som kommer til å hevde seg fremover. 

  

Takk for samarbeidet i 2017, vi gleder oss til fortsettelsen !! 

  

Mvh 

RIK Leder SHK 

Svenn Chr. Hauge 

 

Lydighet: 
Hei alle sammen. 

 

Året 2017 er over og det har vært ett flott år for lydighetsgruppen.Vi er en flott gjeng som trener sammen og 

hvor alle hjelper hverandre. Det setter jeg som leder stor pris på. Lydighetsgruppen har blitt veldig glade i 

hallen vår, hvor vi har mulighet for å trene hele året. Det hjelper på grunntreningen som kan holdes ved like 

hele året og ikke legges brakk i vintermånedene som tidligere. 

 

Årets stevne på Vesterøya Idrettspark fungerte kjempe godt. Vi har nå utdannet 3 konkurranse-ledere i 

klubben (Gry Live, Michelle og Hans-Kristian) og det letter arbeidet med stevnet betraktelig. Påmeldingen 

til stevnet vårt har holdt seg høy og mange kommer tilbake hvert år. Svein Børresen og Remy M vant 

vandrepokalen (seier i klasse FCI3/Elite) og det var hyggelig at pokalen kom tilbake til klubben 

etter ett par år på Sørlandet. 

 

Årets NM i lydighet ble arrangert som ett eget stevne i år og ikke på NKK Drammen som tidligere, dette pga 

kræsj med VM. Flere deltakere fra klubben stilte til start og SHK fikk med to deltakere i finalen på 

søndagen. Liv McDowell med Joy fikk 10.plass og Svein Børresen med Remy M fikk 7.plass i finalen. 

 

Treningsgruppen vår består av deltakere som er helt ferske med ferske hunder til folk med mange års 

erfaring fra landslaget. Dette gjør at jeg føler vi holder en høy kvalitet på treningene våre og det gjenspeiles i 

konkurranser som utøvere stiller til start på. Mange har fått flotte premieringer i forskjellige klasser og noen 

har fått viktige erfaringer i konkurranseringen som tas med tilbake på trening. 

 

Gratulerer så mye til Liv McDowell og Joy som klubbmestere i lydighet 2017. De kom øverst på pallen med 

277 poeng. Gratulerer også til Heidi Hagen og Bio som klassevinner i klasse 1, Margareth Mathisen og 

Cindy som klassevinner i klasse 2 og Hans-Kristian Halmrast og Messi som klassevinner i klasse 3.  

 

Jeg er kjempe stolt av hele gruppen vår og gleder meg til ett nytt år 

som gruppeleder for lydighetsgruppen. 

 

Mvh 

Hans-Kristian 

Gruppeleder Lydighet. 

 

Rallylydighet:  

Året 2017 har vært ett bra år for rallylydighet – både i klubben og på landsbasis. Sporten har tatt seg veldig 

opp og blitt veldig populær. Vi har blitt mange på treningene, og jobber for å få enda mer treningstid på 

kveldene. Vi har folk som trener på alle nivå og hjelper hverandre så godt som mulig.  

 

Sommerstevnet ble en stor suksess med mye skryt fra deltakere og dommere som også var fornøyde. Jeg, 

Trude, fikk ikke vært der da jeg var på Gol og dømte den helgen, men tilbakemeldingene sier at våre supre 

medlemmer fikset dette helt supert tross dårlig vær. Veldig takknemlig for alle som hjelper til og står på for 

sporten vår.  

 

KURS: 



Trude har holdt ett kurs ute ved klubbhytta som ble fullt og som var veldig populært. Prøver å få til flere i 

2018.  

 

Vi har mange i klubben som har fått gode resultater i år: 
Siw har med Tallulah fått RL1 tittel og har ett napp i klasse 2. Leah har også fått RL1 tittel og har bl.a fått 1 

plass med max poengsum i Kongsberg.  

 

Lillan og Nayeli debuterte i klasse 1 i februar 2017. I mai fikk de opprykk til klasse 2, og til klasse 3 i 

august.  

 

Anita har med Pia fått direkte opprykk til klasse 2 med bronsemerket. I klasse 2 har de fått ett napp. 

Heidi Westrum Lund har startet to ganger i høst i klasse 1 og fått 10.plass begge gangene med direkte 

opprykk til klasse 2.  

 

Toril Haga med Scott har startet året i klasse 1 og har fått opprykk til klasse 2 og deretter fått opprykk til 

klasse 3. Dette på kun 2 mnd.  

 

Trude Aas med Lotus har klart championatet og vil få utdelt hederspremie på årsmøtet i Norsk 

Rallylydighetsklubb på årsmøtet i Mars. Lotus klarte også å forhåndskvalifisere seg til NM-finalen på 

Hadeland, og  kom på 8 plass til slutt.  

 

Sandefjord stilte med 3 lag på stevne i Drammen og her vant det ene laget. «Rally Dream SHK 3 »!  

Laget besto av Siw Hauge – Leah , Margareth Mathiensen  - Bianca, Trine Jensen – Wow-wow`S best 

Buddy, Synnøve Arnesen og My og Gry Live Gulliksen med Tia. GRATULERER!  

 

Årets klubbmesterskap ble dømt av Trude Aas i klasse 1,2,3. i elite dømte Gry Live, slik at Trude fikk 

startet. Banetegningen til elite ble tegnet av Margareth så det ikke skulle bli urettferdig.  

Klassevinner i klasse 1 ble Siw og Leah, 2. plass Heidi og Zento.  

Klassevinner i klasse 2 ble Anita og Pia, 2. plass Gry Live og Girly, 3. plass Siw og Tallulah.  

I klasse 3 var det dessverre ingen som kom igjennom uten disk. 

KLUBBMESTER 2017 i elite ble Trude Aas med Lotus.  

GRATULERER TIL ALLE MED SUPRE RESULTATER GJENNOM 2017!  

 

Trude Aas 

Leder for rallygruppa 2017 

 

Ringtrening: 

Året 2017 har vært enda bedre enn 2016 for Ringtrenings-gruppa. Vi har mange flere faste enn i fjord, og 

mange som betaler drop-inn.  

 

Det er mange som viser hundene sine der ute med fantastiske resultater, og det som gleder meg mest er å se 

de nye, de går inn og eier ringen. Takk til alle som gjør denne gruppen til det den er. Dere er virkelig de 

beste.  

 

Jeg vil også takk våre flotte inrstruktørere som alltid stiller opp og er blide. Uten dere hadde dette ikke 

fungert. Vi hadde to instruktører på hver trening før jul og etter har vi instruktør 3 av 4 onsdager i måneden. 

Jeg kan ikke annet enn igjen takke dere for at dere alltid stiller opp, og jeg vet det er dere som er grunnen til 

vi har så mange kom kommer. 

 

Resulater:  

Arya ble Norsk utstillingschampion i en alder av 2 år og 5 dager på NKK Bø. 

Dette året har det vært mange av dem, det har desverre ikke kommet inn så mange, men jeg vet at det er 

mange nye champion titler, vinner titler pg VELDIG mange som har motatt CERT, gratulerer til alle 

sammen. 

 



Denne gruppen er så stor og flott og med så mye positivitet. Kommer der mange på en trening eller om den 

er den enes onsdagen det er egentrenog så stiller dere opp og hjelper til, tusen takk til dere også. Med dette 

vil jeg takke for meg, det var vært en glede å være gr.leder og instruktør sammen med dere. Jeg ønsker den 

nye gruppelederen lykke till. 

Mvh Helén 

 

Utstilling: 

Utstillingskomitèn 2017 SHK har vært med å arrangert et dobbelt stevne med utstilling og agility i 

Telemarkshallen i Bø 14 og 15.Januar 2017. Det var påmeldt rundt 1500 hunder totalt.  Komitèen vil takke 

alle de som tok veien til Bø for å hjelpe til. Stevnet ble gjennomført med et godt resultat.  

 

SHK arrangerte også vårt årlige sommerstevne med utstilling, agility lp og rally 02 til 04.Juni 2017 i 

Sandefjord. Denne gangen samarbeidet vi med Norsk Lhasa Apso Klubb og Norsk Shih Tzu klubb. Slik at 

det ble en tredagers  utstilling. Her var det påmeldt rundt 1200 hunder i utstillingen. På agility fordelt på to 

dagen var det  rundt 1500 starter totalt. Lydigheten hadde totalt  62 starter. På rally lydigheten var det rundt 

200 starter totalt.  

 

Vesterøya Idrettsplass ble benyttet og arrangementet ble en stor suksess. Mange fine tilbakemeldinger fra 

utstillere. Her var det behov for mange frivillige og klubben ønsker å takke de som stilte opp.  

 

Komitèn har i 2017 hatt jevnelige møter både i forkant av stevnet og etter. Komitèn gleder seg til videre 

arbeid med stevner i 2018.   

  

For utstillingskomitèn          

Jon Atle Andresen   

 

Gjeting: 
Gjeterhundgruppa i SHK har i 2017 bestått av 3(4) aktive medlemmer. 

 

Svein Børresen, Anita Ravndal Larsen, Monica Rambo og May Sofie Krogstad(2014-2016, og igjen fra 

2018). Svein Børresen har i 2017 blitt godkjent gjeterhundinstruktør og fylkesmester i Vestfold med Remy. 

Svein har deltatt i Norgesserien. Av 177 ekvipasjer lå han på 52.plass hvorav 35 går videre til finalen. Etter 

uttak til å representere Vestfold hvor både Norgesserien og Fylkesmesterskapet teller, gikk han kvalifisering 

til NM i Fosen, hvor han av 90. startende endte på en 40.plass der 15 går videre til finalen. 

 

Anita Ravndal Larsen debuterte med Fly, og har gått 2 prøver i 2017. En prøve i Eiker der resultatet ble 

brudd, og fikk godkjent gjeterhundprøve i kl.1 med 83 poeng på avsluttende prøve, etter kurs i regi av 

Vestfold gjeterhundnemd. 

 

Monica Rambo debuterte med Tell, og har gått 2 prøver. Distriktsprøve i Sande, hvor hun bryter selv og 

endte med 25p., og Fylkesmesterskapet der hun endte med brudd. 

 

May Sofie Kronstad har gått 1 prøve med Lyn - godkjent kl.1 fra 2016 med 79p., og debuterte i kl.2 med 

Lyn med 31p. 

 

May Sofie Kronstad har gått 3 prøver, og debuterte med Keo på distriktsprøve i Sande, hvor hun bryter selv 

og endte med 7p., Fylkesmesterskapet gikk hun til 38p., og avsluttende prøve, hvor hun bryter selv endte 

hun med 19.p., etter kurs i regi av Vestfold gjeterhundnemd. 

 

I regi av Vestfold gjeterhundnemd under EM i Skotselv 24-27 aug.var medlemmer av SHK representert. 

Frode Riis og Martin Kristoffersen stilte på dugnad, og vakter både før, og under disse dagene. 

Rune Huseby stilte til rådighet små og store telt, fra SHK disse dagene, og vi setter umåtelig stor pris på all 

hjelp fra disse 3. 

 

Svein har brukt fritiden sin, og arrangert fellestreninger onsdager og søndager over flere år, både på gammelt 



og nytt jordet for at både medlemmer av Vestfold gjeterhundnemd og SHK, skal få mulighet å lære å trene 

gjeting. 

 

Svein Børresen 

 

Smeller: 

Gruppen har bestått av 3 faste ekivpasjer, og sen høst kom det inn 3 nye ekvipasjer på treningene. Første 

halvdel av 2017 ble ganske amputert, da smellerhunden min måtte operere kneet 2 ganger og det ble da 10 

uker i ro etter begge operasjonene. De 2 andre smellerhundene har hatt livmorsbetennelse, og ble operert 

vår/sommer de også. Til tross for dette har vi fått til trening de fleste ukene. I vinter har vi fått en del hjelp 

og veiledning fra Hege Merethe, som søker etter veggdyr med sine hunder. Kjempeflott med litt inspirasjon! 

Siste ukene av året startet planleggingen med grunnkurs i spesialsøk som ble holdt 3-4 Februar 2018. Vi ser 

frem mot 2018, med enda mer målrettet trening. 

Siw Hauge 

Punkt 3 - Regnskap med revisors beretning 
Se vedlegg 1. 

 

Punkt 4 - Innkomne saker 

Ingen saker er kommet inn 

 

Punkt 5 - Planer for 2018 

Kiosk for tollcup - trenger folk til å stå kioskvakt 26/5 – 09.00-16.00 

17. mai - melde inn til Borgertog. 

Hundens dag 9/6 

NKK Sandfjord - Oslofjord Convention center. NKK Drammen blir i år flyttet til OCC - Sandefjord 

hundeklubb vil da stå som teknisk arrangør. 1.-3. juni 

Rallylydighet 9.-10. august  

Agility stevne i august 2018. 15/8 

Oppvisning på hedrum bygdetun 1. helgen i September 

Klubbmesterskap LP, AG, Rally - flere av gruppene må gjerne lage klubbmesterskap 

Sommeravslutning/ grilling 

Pizzakveld i desember 

 

Punkt 6 - Valg 

Styret består av: 

Leder: Rune Huseby (ikke på valg) 

Nestleder: Michelle Marques Foldnes (på valg) 

Kasserer: Gry-Live Gulliksen (på valg) 

Sekretær: Helén S. Solbakken (på valg) 

Styremedlem: Karen-Beate Hauge (på valg) 

Styremedlem: Jon-Atle Andersen (ikke på valg) 

Aktivitetsleder: Frode S. Aasvik (på valg) 

Varamedlem: Anita Løvheim (på valg) 

Varamedlem: Lillan Røste (på valg) 

 

Revisor: Monica Jessesen (på valg) 

 

Valgkomitemedlem: Sten Skogli (på valg) 

Valgkomitemedlem:  Linn Andersen (på valg) 

 

Disse vervene er på valg; 

Nestleder (for 2 år) 

Kasserer (for 1.år) 

Sekretær (for 2 år) 



1 styremedlem (for 2 år) 

1 styremedlem (for 1 år) 

2 vara medlemmer (for 1 år) 

2 valgkomitemedlem (for 1 år) 

1 valgkomitemedlem (for 2 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: 

Nestleder 1 år:    Michelle M. Foldnes  (valgkomiteens innstilling) 

Kasserer for 1.år:   Beate Skalleberg     (valgkomiteens innstilling) 

Sekretær 2 år:    Torill Haga    (valgkomiteens innstilling)  

Styremedlem 2 år:   Kari Gro Bangvoll  (valgkomiteens innstilling) 

Styremedlem 1 år:   Karen Beate Hauge  (valgkomiteens innstilling) 

Varamedlem 1år:    Anita Løvheim   (valgkomiteens innstilling) 

Varamedlem 1år:    Lillian Røste    (valgkomiteens innstilling) 

 

 

Valgkomiteen 1år:   Connie Varpe   (valgkomiteens innstilling) 

Valgkomiteen 1år:  Cathrine Hauge Svendsen (valgkomiteens innstilling) 

Valgkomiteen 2år:  Elin Halmrast   (valgkomiteens innstilling) 

 

Gruppeledere (for 1år):  

Agility:               Andrea Huseby   (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:    Ann Kristin Borge  (valgkomiteens innstilling) 

Smeller:    Siw Hauge  (valgkomiteens innstilling) 

Gjeting:     Svein Børresen  (valgkomiteens innstilling) 

Utstillingskomite:           Jon Atle Andresen  (valgkomiteens innstilling) 

Hyttekomite:    Frode Riis  (valgkomiteens innstilling) 

Personellansvarlig  Michelle M. Foldnes (valgkomiteens innstilling) 

Revisor:   Monica Jessesen  (valgkomiteens innstilling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av nestleder for 2 år: 

 

 Michelle M. Foldnes 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av kasserer for 1 år: 

 

  

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av sekretær for 2 år: 

 

  Torill Haga 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av 1 styremedlemmer for 2 år: 

 

 Kari Gro Bangvoll 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av 1 styremedlemmer for 1 år: 

 

 Karen Beate Hauge 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av 2 varamedlem for 1 år: 

 

 Anita Løvheim 

 Lillan Røste 

___________________________________________________________________________ 

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

 

  

  

___________________________________________________________________________ 

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

 

 Elin Halmrast 

__________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av revisor for 1 år: 

 

 Monica Jessesen 

__________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av 10 gruppeleder for 1 år: 

 

 Andrea Huseby 

 Sven Christer Hauge 

 Hans-Kristian Halmrast 

 Marit Bjelland 

 Ann Kristin Borge 

 Trude Aas 

 Svein Børresen 

 Jon-Atle Andersen 

 Synnøve Arnesen 

 Siw Hauge 

__________________________________________________________________________ 



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

 Valget skal skje skriftlig. 

 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.  

 Stemmesedlene legges i en konvolutt merket ”STEMMESEDLER” som lukkes, som 

igjen legges i en ny konvolutt sammen med ditt navn og din adresse. 

 Forhåndsstemmen må være valgkomiteen i hende før årsmøtet og sendes til: 

Sandefjord Hundeklubb 

P.B på, 3201 Sandefjord 

Postlagt senest 08.03.2018 

 

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 


