
Årsberetning 2018, årsmøte 14.03.19 kl 18 på klubbhytta 
 

 
DAGSORDEN 

 
1. Valg av møteleder, referent og 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 2019 
6. Valg  

- Valg av leder 
- Valg av kasserer 
- Valg av sekretær 
- 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 2018 har styret sett slik ut: 
 
Leder   : Rune Huseby 
Nestleder  : Michelle Marques Foldnes 
Kasserer  : Beate Skalleberg 
Sekretær  : Toril T. Alfredsen 
Styremedlem  : Karen-Beate Hauge 
Styremedlem  : Jon-Atle Andersen 
Aktivitetsleder : Kari Gro Bangvoll 
Vara   : Anita Løvheim 
Vara   : Lillan Røste  
 
Andre verv: 
Revisor : Monica Jessesen 
 
Gruppeledere 
Leder Agility:   Andrea Huseby 
Aktivitetsleder:  Kari Gro Bangvoll 
Leder Bruks:    Marit Bjelland  
Leder IPO:   Svenn Christer Hauge 
Leder Lydighet:  Hans-Kristian Halmrast 
Leder Rally-lydighet:  Trude Aas 
Leder Ringtrening:   Ann Kristin Borge 
Leder Utstilling:   Jon-Atle Andersen 



Leder Smeller:  Siw Hauge 
 
I juni kom leder av hundeparken Christine Rise også med som gruppeleder 
 
Valgkomitéen har bestått av: 
Connie Varpe 
Cathrine Svendsen 
Elin Henriksen Halmrast 
 
Møter 
Styret har hatt seks møter i 2018 
 
Arrangementer: 
NKK Sandefjord med utstilling, agilitykonkurranser og avvikling av agility-NM første helga i juni. Dette var 
en varm helg, men med et godt gjennomført arrangement. Andre helga i juni arrangerte rallylydighetsgruppa 
sitt første stevne. Det ble et vellykket arrangement i varmen på klubbens uteområde ved SVGS. I september 
arrangerte vi vårt første kveldsstevne i agility, også det på uteområdet ved SVGS. Agilitygruppa har 
arrangert 2 Blåbærstevner (i mars og desember). IPO arrangerte Sandefjord Cup som avslutning på året. 
 
Årsberetning fra gruppene: 
Aktivitetsleder: 
 
Det har vært avholdt 13 registrerte kurs i år. 
Vi har søkt Studieforbundet natur og miljø om stønad til: 
 
3 agilitykurs 
3 valpekurs 
3 bronsemerke kurs 
3 hverdagslydighetskurs 
1 rallykurs 
Vi har fått godkjent alle. 
 
Aktivitetsleder 
Kari-Gro Bangvoll 
 
Agility: 
Agility gruppa er en stor og aktiv gjeng både på treninger og stevner. Vi har alle størrelser(liten, medium og 
stor) av hunder i gruppa. Det er en stor og målbevisst gjeng, enten om folk trener for å kose seg eller for å 
konkurrere. Alle nivåer er og har alltid vært hjertelig velkommen. Dette gjelder på timer med instruktør eller 
timer uten instruktør. Og vi en er gjeng som klarer å trene sammen selv om vi har forskjellige nivåer. Hver 
trenings tid vi har blitt utdelt har vi brukt flittig. 
 
Stevner: 
I 2017 hadde vi et mål om å starte medium lag i 2018, og jeg kan med glede si at det er vi godt i gang med. 
Det betyr at vi i 2018 hadde liten, medium og stort lag på stevner som gikk under klubbens navn. 
Målet nå er å kvalifisere seg til NM med lagene våre. 
 
Individuelt så har vi vært en god gjeng fra SHK 
I liten så har det vært 12 stk som har deltatt på stevner 



I medium har vi vært 5 stk som har deltatt på stevner 
I stor har vi vært 15 stk som har deltatt på stevner 
 
Vi har heia og hatt gode samtaler som har gjort at vi har kost oss på stevnene. 
 
Året 2018 fikk også noen av våre medlemmer cert og champion tittel. Og noen deltok på NM og 
landslagsuttak. 

• Karen med Hjalmar i medium klassen fikk 3 hoppcert i 2018 og med det ble de champion. 
De har også deltatt på landslagsuttak og de kom seg til NM Jr finalen. 

• Hans-Kristian med Messi fikk 3 hoppcert og 3 agilitycert og med det ble de Champion i både hopp 
og agility dette året. 
De deltok også på landslagsuttaket. 

• Beate med Baileys deltok på NM. 
• Cathrine med Jazzi var med i NM. Og de fikk 3 cert i hopp og blei hoppchampion. 

 
Vi gratulerer alle sammen. 
 
Og vi gratulerer til alle som har starta å konkurrere, fått napp eller fått plasseringer dette året, og vi ønsker 
alle lykke til i 2019. 
 
Agilitygruppa var med å arrangere NM agility. Veldig mange deltagere i Norge var svært nervøse når de 
ikke fikk noe info, men som alle har sagt etter stevnet - vi har forstått at når Sandefjord hundeklubb har 
regien så kan vi bare slappe av og lene oss tilbake for alt er i orden når vi kommer. 
Agilitygruppa hadde også et kveldsstevne i september. Der det kom deltagere helt fra Oslo i nord og Arendal 
i sør. Dette var et stevne som agilitygruppa løste på en fantastisk måte. Det var utrolig mange påmeldte. 
Deltagerne var svært fornøyd. 
 
Vi har hatt noe som vi har kalt påskemoro og julemoro. Da har vi kjørt agility«stevne« for oss i gruppa. 
Dette har vært svært vellykket, med både kaker, premier og latter og sammenkomst med oss i agilitygruppa. 
Jeg vil med dette takke for meg som leder av gruppa, og ønske Toril lykke til som ny leder. 
 
Andrea Huseby, leder agilitygruppa 
 
Bruks: 
Vi har også i år vært en liten fast gjeng på 4 - 5 stk som har trent i skogen i all slags vær. Vi har innimellom 
hatt med ekvipasjer både fra Tønsberg og Larvik hundeklubb, samt NRH, og det er nyttig å lære av 
hverandre. Noen nye ekvipasjer er også innom i kortere eller lenger tid, for å se om dette er noe de ønsker å 
drive med videre. 
Pia og Fanta debuterte i klasse D i rundering i august og fikk ett hederlig resultat. Veldig bra i skogarbeidet 
men det gjenstår litt i lydighetsdelen. Det kommer med mer trening. 
Det ble ikke arrangert Vestfold mesterskap i år da det har vært liten interesse fra klubbene de senere årene. 
Håper at dette kan komme i gang igjen i 2019 da det er fin konkurransetrening. 
 
Mvh 
Marit Bjelland. 
 
Leder Bruksgruppa 
 
IPO: 



2018 var et år da vi fra Sandefjord HK tok hjem gull på både Fci IPO NM og på Belger NM. Vi hadde også 
Norges første Tervuren tispe godkjent med IPO3, noe som Hege Larsen og Pixie gjorde med stil på Belger 
NM. Landslaget til Fmbb VM som går i Tsjekkia i mai er representert av Svenn Christer Hauge, Andreas 
Volle og Hege Larsen fra SHK – ganske kult. 
Vi er også stolte over å ha fått leieavtale på Hedrum i minimum 5 år, og takker SHK for all økonomisk hjelp 
til blant annet å sette opp lys på hele banen. Treningsgruppen og banen vår har blitt et sentrum for IPO over 
hele Norge. Dette er vi stolte over 
2018 ble avsluttet med Sandefjord Cup. Arrangementet ble en stor suksess og ble vunnet av fire ganger 
verdensmester Edgar Scherkl fra Tyskland. Vi hadde på meldte fra fire land og håper at dette bare fortsetter 
å utvikle seg i  årene som kommer. Må også få med at vi hadde med en Riesen fra SHK som ble nr 4 på 
deres rase-VM i 2018. Beste prestasjonen en norsk Riesen har gjort. Knut Dehli og Oscar var likevel ikke 
helt fornøyd og mener de skal gjøre det bedre i 2019. 
 
Vi er stolte over å være en del av SHK. 
 
Mvh 
Rik leder SHK 
Svenn Christer Hauge 
 
Lydighet: 
Året 2018 var et flott år for lydighetsgruppen i SHK. Dette var det første året hvor vi arrangerte lydighet 
under NKK Sandefjord. Vi valgte da å arrangere klasse 1,2 og 3, mens Tønsberg tok seg av lydighets-NM. 
Sandefjord stilte med flere deltakere under NM-kvalik hvor de 15 beste går til finalen på søndagen. Liv 
McDowell og Joy fikk 15.plass i finalen, Svein Børresen og Remy M fikk 9.plass i finalen og Monica 
Wickstrøm og Chili fikk 1.plass i finalen. De ble dermed Norgesmester 2018! 
 
Monica og Chili har også vært med på landslaget i 2018 og har dermed deltatt i både Nordisk og i VM. I 
Nordisk ble det sølv på det Norske-laget og bronse individuelt på Monica og Chili. I VM ble det sølv på det 
Norske-laget og en flott 24.plass individuelt på Monica og Chili. De ble også Geravinner 2018 som beste 
lydighetsekvipasje på NKK stevner gjennom hele 2018. 
 
Andre som også har utmerket seg er vår egen nestleder Michelle Foldnes og Goblex. De har vært med i 
talenttroppen 2018 for ekvipasjer som ansees som svært lovende i lydighetssammenheng. 
 
Mange i gruppen har vært å konkurrert rundt om i Norges land i løpet av fjor året. 
Monica Rambo og Tell har fått flere 1. og 2.plasser og har fått mellomtittel LP1. 
Michelle og Indigo har også fått sin LP1 tittel i løpet av året. 
Gry Live og Girly plukket også med seg flere 1.plasser og ble kåret til Årets Belger i lydighetsklasse 1 av 
raseklubben. 
 
Treningsgruppen har bestått av mange som har vært med flere år, samt noen nye som kommer innom når det 
passer. Gruppen har fungert fint sammen med mye erfaring blandet med ungt pågangsmot. Treningene har 
fungert fint både ute på plassen i all slags vær og inne i hallen i vinterhalvåret. 
 
Klubbmesterskapet i lydighet ble arrangert 25.november i hallen og vi var så heldige at Øystein Ødegaard 
kom og dømte for oss. 
Klassevinner i klasse 1 ble Anne Kronen og Tino. 
Klassevinner i klasse 2 ble Hans-Kristian Halmrast og Arya 



Klassevinner i klasse 3 ble Hans-Kristian Halmrast og Messi 
Klubbmester i FCI3 ble Liv McDowell og Joy. 
 
Takk til hele gruppa for et flott år. 
 
Hans Kristian Halmrast 
 
Rallylydighet: 
2018 er over og det har vært et bra rallylydighetsår på mange måter! Sporten utvikler seg stadig og i 2019 
går årets første Nordiske Mesterskap av stabelen. Vi blir flere og flere som trener og konkurrerer og behovet 
for mer treningstid øker stadig Fra SHK har vi vært 37 stk som har konkurrert i 2018. Vi har ikke lyktes i 
2018 å få mer kveldstid, men håper dette kan løses i 2019. 
 
Vi arrangerte sommerstevne i juni på uteplassen vår med 82 påmeldte lørdag og 66 påmeldte søndag. Vi 
hadde to ringer, og nydelig vær! Deltakere var veldig fornøyde og sa de gjerne kom tilbake. Dommere her 
var Merete Kristensen, Bente Fredriksen, i tillegg til at Nina skyggedømte som et ledd i sin utdannelse som 
dommer. Hun er nå i 2019 ferdig utdannet. På sommerstevne hadde vi også lagkonkurranse og mange lag 
meldte seg på. Sandefjord kom på 2 plass lørdag og 1.plass søndag. Mange av våre medlemmer hadde supre 
resultater denne helgen. 
 
Mange medlemmer konkurrerte i 2018 og her er resultater noen av medlemmene har sendt inn: 
 
* Kari-Gro har fått med seg 2 nordiske championater med Ardy og Emby. Disse er da Norsk, svensk og 
dansk rally champion. Vriim har fått tittel i klasse 3. (RL3) 
 
* Lillan satt seg som mål og komme opp i elite med Nayeli, og det klarte dem. 
 
* Siw har fått tittel i klasse 2 med Tallulah og 1 napp i klasse 3. 
 
* Anita og Pia har fått 1. plass i klasse 2 med direkte opprykk til klasse 3. De har dermed tittel i klasse 2 og 
fått med seg sølvmerket. 
 
* Toril og Scott har klart opprykk til elite. De fikk også med seg en 1 og 2 plass på sommerstevnet vårt i 
klasse 3. 
 
* Stine har klart tittel i klasse 1 med Ellie og Felix. 
 
* Synnøve og My har klart opprykk til elite 
 
* Heidi og Zento har klart tittel i klasse 1. 
 
* Margareth og Cindy har klart 2 cert i elite, og mangler bare ett for å få hederspremie og championatet. 
 
* Trude og Murphy debuterte i klasse 1 og har i løpet av 3 starter hatt to 1.plasser og en 3.plass. Fikk direkte 
opprykk til klasse 2 på sitt første stevne med 200p av 200 mulige. Murphy kom også på 3.plass i klasse 2 på 
klubbmesterskapet. 
 



Sandefjord hadde også med 2 lag på stevne i Drammen i november. Ene laget tok 1.plass med 595p av 600 
mulige, og jubelen var stor! Laget het Dream SHK og besto av Margareth, Synnøve, Trine, Stine og Toril. 
 
Klubbmesterskapet ble avholdt 9 desember med Ina Wold Eriksen som dommer. Det var et vellykket stevne 
med flinke medhjelpere og flotte rallybaner. 
 
Klassevinner kl 1 ble Stine og Ellie  
Klassevinner kl 2 ble Siw og Leah 
I klasse 3 var det ingen som kom igjennom, derfor ingen klassevinner. 
 
Klubbmester i Elite ble Trude og Lotus med full pott på 200p for andre året på rad 
 
Gratulerer til alle sammen, og takk for et flott rally år i Sandefjord Hundeklubb � 
 
Ringtrening: 
Elin Henriksen Halmrast: Arya ble svensk utstillingschampion, dansk utstillingschampion (og dermed også 

nordisk utstillingschampion) og Dansk vinner 2018  Fikk også dansk CACIB. 

Astrid Bjørshol: Tellus ble mestvinnende i sin rase.  Ikke gammel nok for noe championat før våren, 
men har fått to nordiske, et cacib, ett svensk cert og blitt fullcertet i Norge. 

Lis Blomsøy: DKJV-18 Triodames Andante fikk sin første tittel 11mnd gammel og "runner up" for DKV-18 
og NORDJV-18. Det var et spennende år i whippetringen med nykomlingen <3 

Kathinka Lunde: Libre, Fortuna von Hohenzollern, ble svensk champion- og dermed også Nordisk 

champion  På My Dog i januar tok hun siste cacib og ble internasjonal  

Hilde Berit Berteussen: Papillon "Criss" NJV-17 NV-17 NORDV- 18 NS UCH PAPPILOVE'S X-CROSS. 
Ble mestvinnende både i NKK og NMHK.  Han ble 2 år 25.12.18 han ble N og S champion på 
juleutstillingen på leto. Han ble Bir og Nord V-18 på Lillestrøm. 

Ann Kristin Borge: Ludella's Bonnie Bennett  oppnådde tittelen "Nordisk juniorvinner 2018" da hun 
vant juniorklassen på Nordisk vinnerutstilling i Lillestrøm.  

Hilsen Ann Kristin  
 
Utstilling: 
SHK stod som arrangør for NKK Internasjonal utstilling i Melsomvik 2 og 3. Juni 2018. Det var påmeldt 
rundt 2500 hunder til utstillingen. Som arrangør hadde SHK ansvar for bygging av ringer, ansvar for 
skrivere og slike ting som servering i ringene osv. Det var veldig varmt så oppfølgingen av ringene var en 
stor oppgave. 
Klubben vil takke alle medlemmer og andre som virkelig støttet opp med arbeid med arrangeringen. 
Klubben håper at mange vil støtte opp med samme utstilling i 2019. 
 
Utstillingskomiteen SHK 
 
Gjeting: 
Svein Børressen med Remy ble nr.2 på Fylkesmesterskapet i Vestfold, og nr.2 på Fylkesmesterskapet i 
Telemark. 



 
Svein og Remy gikk Norgesserien med blant annet to prøver i Lier med henholdsvis 2. og 3. plass med 103p 
av 110p begge dager. 
Dette var med på å kvalifisere til en 18.plass av 180 startende, hvor de 35 beste gikk videre og deltok i 
Norgesseriefinalen i Eiker. 
Der resultatet etter 2 dager ble en 29. plass totalt i Norgeserien. 
 
Remy kvalifiserte seg til å representere Vestfold i NM i bruk av gjeterhund. 
NM i bruk av gjeterhund ble avholdt på Rosendal-Omvikdal i Hordaland under forferdelige værforhold. 
Kvalifiseringen gikk over 2 dager med 45 startende hver dag, hvorav de 8 beste pr. dag gikk videre til 
finalen. 
Remy kvalifiserte seg som 15 hund, og endte på en 16plass i finalen i NM i bruk av gjeterhund 2018. 
 
Svein og Remy står nå som nr.16 av 20 på landslagslista i gjeterhund for 2019� 
 
Svein gikk med Backe og ble Fylkesmester i Vestfold, og Telemark. 
Backe ble godkjent gjeterhund med 82p. på Fylkesmesterskapet i Telemark. 
 
May Sofie Kronstad med Lyn har gått 2 prøver i kl.3 med en 3.p med 52p. 
 
Monica med Niceiest Tell ble nr.2 på Fylkesmesterskapet. 
Tell ble godkjent gjeterhund i Eiker med 64p. 
En prøve i Sauland i Telemark med 75p. 
 
Hilsen  
Svein Børressen. 
Leder av gjeterhundgruppa. 
 
Smeller: 
2018 startet kjempebra for Smellergruppa! 7.januar deltok Siw og Tallulah på uoffisielt Smellerstevne i 
Drammen. Målet var å få litt inspirasjon og tips for videre trening. 

Av 9 ekvipasjer var de den minst erfarne, med kun 2 tidligere romsøk «bak seg». Øvelsene var romsøk, 
banesøk og en markeringsøvelse. Siw og Tallulah endte på 2.plass, både i romsøk og sammenlagt! 

3 og 4 Februar arrangerte vi 2stk endagskurs i Smeller. Her hadde vi leid inn Merete G. Hauge som er 
godkjent Nosework instruktør og godkjent instruktør for Norske redningshunder. Det var stor interesse for 
dette kurset og kurset ble fullbooket med deltagere begge dager. Jeg hadde håpet vi skulle få rekruttert noen 
nye medlemmer til Smellergruppa, men det fikk vi dessverre ikke. 

Utover året har vi trent jevnt og trutt 3-5stk. Vi trener for det meste i hallen, litt på klubbhytta også har vi 
hatt noen treninger i låven til Anne-Linn. Anne-Linn og Ichi har også prøvd seg på 2 uoffisielle stevner, men 
har blitt litt for mye preget av stundens alvor til å oppnå plassering. Men de har tatt med seg inspirasjon på 
nye søksøvelser som vi har testet ut på trening. 

Siw Hauge 

Hundeparken: 

Etter oppstart har det vært noen utfordringer og mange gleder med hundeparken.  



Vi har i løpet av året som har vært kommet frem til løsninger for åpningstider som fungerer godt for både 
hundeluftere og hundeklubben og begge gruppene fungerer nå godt sammen. I året som kommer vil vi se på 
nye løsninger for fordeling av dager etter størrelse og det vil bli satt opp en sluse ved hovedinngangen til 
parken før sommeren.  

Vi planlegger dugnad på vårparten og ser frem til et spennende år med ulike aktiviteter.  

Mvh Christine, Sandefjord Hundepark 

Punkt 3 - Regnskap med revisors beretning 
Deles ut på årsmøtet 
 
Punkt 4 - Innkomne saker 
Fra styret: 
Styret foreslår endring i klubbens lov kap 1 organisasjonens virkeområde § 1-1. Det forslås at klubbens 
virkeområde blir endret til Sandefjord og omegn. 
 
Punkt 5 - Planer for 2019 
 
17. mai - melde inn til Borgertog. 
Hundens dag  
NKK Sandefjord - Oslofjord Convention center.  
Agility stevne i august 2019. 
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 
Nestleder: Michelle Marques Foldnes 
Kasserer: Beate Skalleberg 
Sekretær: Toril T. Alfredsen 
Styremedlem: Karen-Beate Hauge 
Styremedlem: Jon-Atle Andersen 
Aktivitetsleder: Kari Gro Bangvoll 
Varamedlem: Anita Løvheim 
Varamedlem: Lillan Røste 
 
Revisor: Monica Jessesen 
 
Valgkomitemedlem: Connie Varpe 
Valgkomitemedlem: Elin Henriksen Halmrast 
Valgkomitemedlem: Cathrine Hauge Svendsen 
 
Disse vervene er på valg; 
 
Valgkomiteens innstillinger er som følger: 
Leder 1 år:     Rune Huseby   (valgkomiteens innstilling) 
Kasserer for 1.år:   Ekstern    (valgkomiteens innstilling) 
Styremedlem 1 år:   Lars Reppesgård   (valgkomiteens innstilling) 
Varamedlem 1år:    Anita Løvheim   (valgkomiteens innstilling) 
Varamedlem 1år:    Lillian Røste    (valgkomiteens innstilling) 
 
Valgkomiteen 2år:   Connie Varpe   (valgkomiteens innstilling) 



Valgkomiteen 2år:  Cathrine Hauge Svendsen (valgkomiteens innstilling) 
 
Gruppeledere (for 1år):  
Agility:               Toril T. Alfredsen    (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) 
Hundeparken:  Christine Rise    (valgkomiteens innstilling) 
Utstillingskomite: Jon Atle Andresen   (valgkomiteens innstilling) 
Mannskapskomite: Regine Huseby Gustavsen  (valgkomiteens innstilling) 
    Connie Varpe    (valgkomiteens innstilling) 
    Hans Kristian Halmrast  (valgkomiteens innstilling) 
Materialforvalter: Lars Reppesgård    (valgkomiteens innstilling) 
Premieansvarlig:  Andrea Huseby    (valgkomiteens innstilling) 
 
Styret etter valg: 
Leder       Rune Huseby 
Nestleder:      Michelle M. Foldnes 
Sekretær:      Toril T. Alfredsen 
Styremedlem 1     Lars Reppesgård 
Styremedlem 2/aktivitetsleder  Kari Gro Bangvoll 
Varamedlem 1     Anita Løvheim 
Varamedlem 2     Lillan Røste   
 
 
 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av leder for 1 år: 
 

Ø Rune Huseby 
_______________________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av styremedlem for 1 år: 
 

Ø Lars Reppesgård 
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av varamedlem for 2 år: 
 

Ø  Anita Løvheim 
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av varamedlem for 2 år: 
 

Ø Lillan Røste 
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av materialforvalter for 1 år: 
 

Ø Lars Reppesgård 
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av premieansvarlig for 1 år: 



 
Ø Andrea Huseby 

___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av valgkomiteen for 1 år: 

 
Ø Connie Varpe 

__________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av valgkomiteen for 1 år: 
 

Ø Cathrine Hauge Svendsen 
 
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av mannskapskomite for 1 år: 

Ø Regine Huseby Gustavsen 
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av mannskapskomite for 1 år: 
 

Ø Connie Varpe 
___________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av mannskapskomite for 1 år: 
 

Ø Hans Kristian Halmrast 
__________________________________________________________________________ 
Stemmeseddel: Valg av 10 gruppeledere for 1 år: 
 
  Toril T. Alfredsen   Agility  
             Sven Christer Hauge  IPO 
        Hans-Kristian Halmrast Lydighet 
     Marit Bjelland   Bruks 
  Trude Aas   Rallylydighet 
    Ann Kristin Borge  Utstillingstrening  
  Siw Hauge   Smeller 
  Svein Børresen  Gjeting 
  Christine Rise   Hundeparken 
  Jon Atle Andresen  Utstillinger 
    
   
 
__________________________________________________________________________ 
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 08.03.2019 
 
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 stemmeseddelen forkastet. 
 

Styret 


