
Årsberetning 2019, årsmøte 12.03.20 kl 18 i hallen i Gneisveien 
 

 

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 2020 

6. Valg  

- Valg av leder 

- Valg av nestleder 

- Valg av sekretær 

- Valg av kasserer 

- Valg av styremedlemmer 

- Valg av kontrollfunksjon 

- 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 2019 har styret sett slik ut: 

 

Leder:    Rune Huseby 

Nestleder:   Michelle Marques Foldnes 

Kasserer:  Linn Marie Lommerud 

Sekretær:   Toril T. Alfredsen 

Materialforvalter: Lars Reppesgård 

Aktivitetsleder: Kari Gro Bangvoll 

Vara:    Anita Løvheim 

Vara:   Lillan Røste  

 

Andre verv: 

Revisor :  

 

Gruppeledere 

Leder Agility:   Toril T. Alfredsen 

Aktivitetsleder:  Kari Gro Bangvoll 



Leder Bruks:    Marit Bjelland  

Leder IGP:   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 

Leder hundeparken:  Christine Rise 

 

 

Valgkomitéen har bestått av: 

Connie Varpe 

Cathrine Svendsen 

Elin Henriksen Halmrast 

 

Møter 

Styret har hatt 4 møter i 2019 

 

Arrangementer: 

NKK Sandefjord med utstilling, agilitykonkurranser og avvikling av agility-NM første helga i 

juni. Dette var en flott helg med godt «agilityvær», og et godt gjennomført arrangement. 

Andre helga i juni arrangerte rallylydighetsgruppa sitt årlige stevne. Det ble et vellykket 

arrangement på Hedrum Idrettsplass. I september arrangerte vi kveldsstevne i agility, også det 

på Hedrum Idrettsplass. IPO arrangerte Sandefjord Cup som avslutning på året. 

 

Annet fra styret: 

Sandefjord hundeklubb er nå i ferd med å etablere seg på Aasrum. Det er gjennomført 4 

dugnader i løpet av året, og vi er i gang med å sette opp ei klubbhytte der oppe. Dette blir en 

flott plass for oss, og vi regner med å starte med treninger der i løpet av våren 2020 

 

Årsberetning fra gruppene: 

 

Aktivitetsleder: 

Det har vært avholdt 10 registrerte kurs i år.  

Vi har søkt Studie forbundet natur og miljø om stønad til: 

• 1 Agility kurs  

• 2 Valpe kurs 

• 2 hverdags lydighets kurs 

• 1 Lp kurs 

• 2 Konkurranse kurs. 

• Valpekurs 

• NKK Trinn 1 instruktørkurs 



Vi har fått godkjent alle. 

Det er en nedgang på 3 kurs fra 2018.   

Kari-Gro Bangvoll, Aktivitetsleder 

 

Agility: 

Agility gruppa er fortsatt en stor og aktiv gjeng både på treninger og stevner. Hunder i alle 

størrelser er representert i gruppa. Medlemmene er på alle nivåer, fra de som bare vil 

aktivisere hunden sin til de som sikter mot landslaget. Vi har en utstrakt kursvirksomhet i 

gruppa, det er kurs hver mandag, annenhver uke er det kurs tirsdag, torsdag og noen fredager. 

På kursene er alle nivåer velkommen. Tiden vi har til rådighet i hallen utnytter vi godt. 

Gruppa er flinke til å involvere alle som vil trene samtidig, uansett nivå. Mange av de som 

konkurrerer på øverste nivå bidrar godt til og hjelpe «nybegynnerne» på timene uten 

instruksjon. Takk til dere for det       

 

Stevner: 

Agilitygruppa var delaktige under NKK Sandefjord, det er ett stort arrangement som krever et 

stort mannskap til dugnad. Vi gjør jobben med glans og høster meget gode kritikker fra 

deltagerne.  

I september hadde vi vårt andre kveldsstevne, denne gangen på Hedrum Idrettsplass, 

treningsarenaen til IGPgruppa. Vi var rimelig uheldige med været, det regnet og blåste fra alle 

kanter. Men den gode dugnadsgjengen sto på også denne kvelden. Deltagerne kom fra nesten 

hele Østlandet, noen også fra Agder. 

Etter dette stevnet ble det en meget rolig periode pga hundesykdommen som rammet mange. 

Vi kan vel si at vi heldigvis ikke ble rammet hardt av dette. All organisert aktivitet ble avlyst. 

 

Agilitygruppa har som sagt vokst, og vi har greid å etablere lag i alle størrelsesklasser. Vi har 

startet i konkurranser lag i 2019, hvor ett av largelagene kvalifiserte seg til NM. 

 

Året 2019 ble det også noen gode resultater for noen av våre medlemmer: 

• Hans Kristian og Arya har tatt hopp championat. NA(C)CH tittel. Siste cert'et på 

stevnet vårt i september. 

• Nina ble utdannet ag-dommer, og gjorde en meget god jobb på kveldsstevnet i 

september 

• Nina og Piraya tok "bronse" i Sandefjordmester kl1 

• Susanne og Daika tok 1pl i Hopp kl2(første løpet etter opprykk) på stevnet vårt i 

september 

• Andrea og Stella ble hoppchampion 

• Margareth og Cindy har fått opprykk til ag3 

• Anne Cecilie og Max har fått opprykk til hopp3 og ag3 

• Astrid var reservehandler med Scott og kom på 2.plass i hopp1 på NKK Sandefjord 

 

Gratulerer til dere. 

 



Årets klubbmesterskap ble arrangert sent på høsten og måtte foregå innendørs pga 

hundesykdommen som rammet landet i høst. Da valgte vi å arrangere en egen kveld for kl 3 

ekvipasjene, med Nina som dommer. Årets klubbmester ble Hans Kristian og Messi i ag og 

hopp stor, og Hans Kristian med Arya i hopp mellom.  

I ag liten og mellom var det ingen startende, i hopp liten ble det dessverre disk på alle 

startende.  

Vi har ekvipasjer som har konkurrert for første gang og noen som har deltatt en stund, jeg er 

sikker på at det er mange av dem som også har oppnådd gode prestasjoner og plasseringer 

dette året. 

Vi har innført en tradisjon (er vel det når det er arrangert mer enn en gang) påskemoro og 

julemoro. Da har vi hatt et uoffisielt agility«stevne» for oss i gruppa. Dette har vært svært 

vellykket, med både kaker, premier og latter og sammenkomst for alle som har hatt lyst til å 

være med. Jeg synes det er spesielt moro med barna som er med Lilly Isabell, Julie Helen, 

Selma og Lillian Marie. Håper dere kommer til å drive med agility i mange år fremover. 

 

Toril T. Alfredsen, leder agilitygruppa 

 

Bruks: 

Vi har også i år vært en fast gjeng som er i skogen og trener i all slags vær. Vi har greid å 

rekruttere et par nye ekvipasjer som gjør at vi stor sett til enhver tid er 4-5 stk som runderer 1 

gang i uka. Vi har fortsatt ekvipasjer som trener med NHR med oss innimellom og det er bra 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. 

Det har også vært noe interesse for spor, slik at det har vært en liten gjeng som har gått både 

vanlig spor og blodspor. Det er litt vanskelig å finne stort nok skogsterreng til at vi kan trene 

både spor og rundering samtidig, så Barbro har tatt seg av sporgjengen.  

Det har ikke vært noe konkurransevirksomhet for noen av ekvipasjene i år. Målet for 2020 er 

å få til fast brukslydighetstrening 1 gang i uka igjen da det er ytret ønske om dette.  

Marit Bjelland, leder bruks 

 

IGP: 

Sandefjord HK var igjen i 2019 et midtpunkt i IGP Norge. Vi arrangerte FCI IGP NM og på 

Sandefjord Cup arrangerte vi i tillegg NM for Belgiske Fårehunder.  

Vi har fått enormt mye gode tilbakemeldinger og opplevde stevnene som byggende både 

sosialt og kunnskapsmessig.  

Karen Beathe Hauge lånte hunden til Svenn Chr for å delta på FCI IGP NM. Det ble ca 1,5 

mnd intens trening. De endte opp på en sterk 3.plass. 1 dobbeltkommando fra å gå rett til 

topps :) Men uansett, en utrolig prestasjon. SHK hadde også 5 og 7.plass.  

I slutten av Oktober var det igjen klar for Sandefjord cup. Vi hadde full prøve 3 uker før start, 

men pga av all usikkerheten rundt hundesykdommen ble det dessverre mange avmeldinger i 

siste liten. 

Spesielt fra påmeldte fra Sverige, Tyskland og Danmark.  



Av samme grunn ble vi også spurt om å arrangere NM for Belgiske Fårehunder, noe vi sa ja 

til.  

Svenn Christer og Frugo gikk til topps og ble Norgesmestere for 4 år på rad :) 1 gang FCI og 

3 ganger for Belgiske fårehunder. 

Andreas Volle med Quick (NM FCI IGP NM 2018) fra SHK ble nr 2.  

 

I Mai var det Verdensmesterskap for Belgiske Fårehunder i Tsjekkia. Dette er verdens største 

og hardeste vm i IGP.  

Vi hadde 3 stk med fra SHK.  

Svenn Christer og Frugo kom seg til finalen. Dette er andre gang en norsk utøver har greid 

dette. Endte opp på en flott 16 plass. Dette har vært et stort mål for Sven Christer og Frugo. 

Andreas Volle og Quick fikk plass nr 39.  

Hege Larsen og Pixi ble nr 81. Pixi sitt første VM, kun 3 år gammel. En prestasjon de skal 

være UTROLIG stolte av!!! Ikke mange som har greid dette med en Terv tispe før!! 

Respekt!!  

 

Takk for et utrolig godt samarbeid i 2019, vi ser frem mot nye høyder i 2020. Vi har flere nye 

hunder og enda større mål.  

 

Sist, men ikke minst vil jeg takke Rune Huseby for den fantastiske jobben han legger ned i 

klubben. Vi skulle hatt flere som deg :) 

 

Mvh 

Svenn Christer Hauge, leder IGP  

 

 

Lydighet: 

Året 2019 var nok et flott år for lydighetsgruppa i SHK. Norgesmesterskapet i lydighet ble 

igjen arrangert under vårt store stevne, NKK Sandefjord. Lørdagen består av NM-kvalik hvor 

de 15 beste går til finalen på søndagen. Både Liv McDowell og Svein Børresen fra klubben 

kvalifiserte seg til finalen på søndagen. Liv og Joy fikk 15.plass i finalen og Svein Børresen 

og Remy M fikk 9.plass i finalen blant Norges beste utøvere, noe det står stor respekt av for 

nivået i Norge er veldig høyt. 

Mange i gruppen har vært og konkurrert rundt om i Norges land i løpet av 2019: 

• Christine Siljedal og Isa konkurrerte i klasse 1. De fikk 2.plass og opprykk til klasse 2. 

• Monica Rambo og Tell debuterte i klasse 2. De fikk 5.plass og NKK sitt gullmerke. 

• Michelle Foldnes og Indie debuterte i klasse 2. De fikk 1.plass og NKK sitt gullmerke. 

• Tessan Brodd og Yx har konkurrert i klasse 3. 

• May Sofie Krogstad og Lyn har vært i Sverige og konkurrert i klasse 1. De fikk 

1.premie og opprykk til klasse 2.  

Treningsgruppen har bestått av mange som har vært med i 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 17.desember 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 Gry Live Gulliksen og Girly. 

• Klassevinner i klasse 3 ble Tessan Brodd og Yx. 

• Klubbmester i FCI3 ble Liv McDowell og Joy. 

Takk til hele gruppa for et flott år. Dere har vært en fantastisk gjeng å være sammen med og 

med det ønsker jeg å takke for meg som gruppeleder. 

Hans Kristian Halmrast, leder lydighet 

 

Rallylydighet: 

Året 2019 har vært nok et aktivt år for rallygruppa med februarstevne og sommerstevne over 

2 dager.  

Februarstevnet var stor suksess! Det ble arrangert inne i hallen og vi hadde 94 påmeldte 

ekvipasjer. Vi hadde to dommere og en ring. Rallygruppas medlemmer var veldig flinke til å 

hjelpe til, så stevne fløyt bra        

Sommerstevnet ble arrangert i juni på plassen til IPO på Hedrum og dette var en stor suksess. 

Folk og hunder koste seg og det var god stemning rundt ringene. Vi hadde mange påmeldte 

begge dager, og fikk masse skryt for flott arrangement! Tusen takk til IPO gruppa for lån av 

plassen!  

Treningsgruppa vår er stor, men gruppa er flinke til å organisere seg og hjelpe hverandre. Vi 

har hatt noen timeskurs med varierende oppmøte.  

Klubbmesterskapet 2019 ble arrangert 3.november med Ina Eriksen som dommer. Vi hadde 

en hyggelig dag i hallen hvor alle var flinke å hjelpe til i klasser dem selv ikke stilte i. 

Resultatene ble som følger:  

• Klassevinner kl 1 ble Geir og Extra 

• Klassevinner kl 2 med Siw og Leah 

• Klassevinner kl 3 ble Siw og Tallulah 

• Klubbmester Elite ble Trude og Lotus. 

Gratulerer alle sammen!  

Resultater medlemmer har oppnådd i 2019: 

❖ Kristin Helgesen Torkveen med Millie har fått to 1. premier i kl 1 og RL1-tittel. To 

ganger på pallen, en 1. og en 3. plass. Begge i kl 2 med RL2-tittel. 

❖ Kristin Helgesen Torkveen med Stella fikk en 1.pr i kl 1, RL1-tittel. 3 x 1.pr i kl 2 og 

RL2-tittel. Totalt 5 pallplasser på 9 starter 

❖ Bente Evensen med Morris tok RL1 tittel 



❖ Anita Løvheim og Pia klarte 2 napp i kl3. De har også vært på pallen 3 ganger i 2019.  

❖ Stine Venstad med Felix og Ellie fikk RL2 tittel. 

❖ Ane Marthe Haldorsen med Lexie fikk RL1 og RL2 tittel og en 1. premie med direkte 

opprykk i kl 3.  

❖ Line Andersen med begge jentene, Nixie og Nilla, fått RL1 tittel og debutert i klasse 2 

❖ Karen Therese Bærug Hansen har fått titler på begge jentene sine. Tia RL1 og Ronja 

RL2 

❖ Anne Kathrine Haldorsen med Goldie fikk RL 1 og RL 2 tittel, Drøm fikk RL 1 tittel. 

I tillegg vant kennel GullGolden lagkonkurransen på stevnet til SHK med tre hunder. 

❖ Ragne Berge med Caisa har fått RL1 tittel.  

❖ Siw Hauge med Tallulah har fått ett napp i klasse 3. Leah har to napp (2 

direkteopprykk og 2 førsteplasser) i klasse 2. 

❖ Inger Lise Avdal med Tiril har ett napp i klasse 2 

❖ Ellen Sofie Eriksen med Bella fikk RLll tittel.  

❖ May Sofie Krogstad med Lyn fikk to napp og et direkte opprykk i RL3 med første- og 

tredjeplass, dermed også tittel.  

❖ Kari-Gro Bangvoll med Vriim har fått cert 

❖ Lillan Røste med Nayeli har blitt champion!!! Hun er den første Irish Softcoted 

Wheaten Terrier i Norge med championat i rallylydighet!!!! 

❖ Trude Aas med Lotus fikk 8 plass i NM av 60 stk og ble klubbmester 2019, tredje året 

på rad med 200 poeng. 

❖ Geir Torgrim Løken med Extra fikk ett napp til klasse 2, og vant klubb konkurransen i 

klasse 1. 

❖ Trude Aas med Murphy fikk RL2 tittel, og har startet en gang i klasse 3.  

Takk for ett flott rallyår og takk til alle som hjalp til på stevnene våre!        

Trude Aas, leder rallylydighetsgruppa 

 

Ringtrening: 
Utstillings- og ringtreningsgruppa har trening hver onsdag kl 19.30 

Vi har tre instruktører; Elin Halmrast, Heidi Brunes og Line Altberg.  

(Vi ønsker oss flere instruktører, bare så det er nevnt)  

Gruppa varerier i antall deltagere, vi har jevnt over ca 20 stykker innom pr trening.  

I tillegg til å trene på utstillingsrelaterte momenter som tannvisning, fristilling, oppstilling og 

handling, har vi også individuell trening slik at hver ekvipasje finner sin form, samt sosial 

trening.   

I 2019 hadde mange av medlemmene våre både flott fremgang på ringtreningen og i selve 

utstillingsringen; noe både de og vi er utrolig stolte av.  

Elin Halmrast; Arya ble dansk vinner 2019 i Herning i november. Vilya ble BIR på alle tre 

vampeshow hun stilte. Hun ble dansk juniorvinner 2019 i Herning i november og fikk dansk 



juniorcert og cert. Hun ble norsk juniorvinner på dogs4all. Hun fikk også et cert på 

romjulsutstillingen i Letohallen på tampen av året 

Jolizi Linda Fredriksen; Nada ble norsk Junior Vinner og Norsk Vinner på Dogs4all fredag 

med cert og Nordic cert. Og hun tok det svenske storcertet på MyDog på lørdagen. 

Madelen Støtvig; Rufi ble Norsk Champion på Romjulsutstillingen. 

Signe Schulstock; Blui ble BIS valp på Norsk Myndeklubbs utstilling i Drammen. 

Lars Kristian af Waale; Berta ble Dansk Champion på Vejenutstillingen.  

Linda S Lenes: Saga ble Norsk Champion da hun fikk det siste certet på NKK Bø 

Heidi Brunes: Flyer ble Gullhanne for rasen Lhasa Apso (mestvinnende hanhund). Han fikk 

også med seg Europeisk Veteran Vinner og Østerriksk Veteran Vinner samt Norsk Veteran 

vinner.  

Vi takker alle for et flott år, og ser frem til et flott 2020 

Mvh Heidi Brunes, gruppeleder utstillingstrening  

 

Gjeting: 

I 2019 er det bare ett par stykker som har vært rundt og konkurrert. Vi var noen som var med 

og hjalp Vestfold gjeterhundlag med å arrangere landsprøve på Ilene i Tønsberg 21og 22 sep. 

Det er prøve som går over to dager med 60 starter pr dag. Hver deltager fikk på denne prøven 

12 min på å gjennomføre, så det blir lange dager. Skal også nevnes at for å få gjennomført 

prøvene, måtte vi frakte 170 sau fra Koppstad til Tønsberg på fredag og tilbake på søndag. 

 

Noen resultater fra andre prøver. 

• May Sofie Krogstad: 

o  Floss klasse 1 78/100p 4 plass og godkjent gjeterhund. 92/100 og 1 plass 

80/100 og 3 plass  

o Lyn klasse 2. 78/100p og 1 plass  

• Svein Børresen. 

o Backe har startet i noen kl 1 og 2 prøver. I Eiker 2/11 startet vi i kl 3. 69 p og 

godkjent kl 3 hund. Må ha over 60p, så da er vi klare for å starte på 

landsprøver.  

o Remy M klasse 3. Remy ble Vestfoldmester i 2019. Vi ble da også kvalifisert 

til og være med i NM som ble arrangert i Alvdal 11 til 13 okt. Litt stang ut, så 

vi ente på en 39/90 plass.  

▪ Landsprøver.  

• Noen resultater.  

▪ Eiker 8/6: 11pl av 60 

▪ Vestfold 21/9: 13plass av 60 

▪ Vestfold 22/9: 11 plass av 60 

▪ Lesja 19/10: 22 plass av 60 



Etter 4 tellende resultater av 6 starter, ble det sammenlagt en 59 plass av ca 300 som har 

startet. Det var 35 som gikk til finalen. 

 

Svein Børresen, Leder gjeterhundgruppa.  

 

Smeller: 

Smellergruppa 2019 3-4 ekvipasjer trener jevnt og trutt i hallen, og vi har hatt et par romsøk i 

hytta. To av ekvipasjene har også "snust" litt på sporten Nosework. Veldig lik sport, men det 

søkes etter en annen duft. Både Siw Hauge med Tallulah og Anne-Linn Hauge Berg bestod 

Nosework sin luktgjenkjenningstest på Bjørk (klasse 1). I 2020 håper jeg på flere aktive 

ekvipasjer, og er allerede i gang med årets planer om timeskurs for rekruttering. 

Siw Hauge, leder smellergruppa 

Hundeparken: 

Sandefjord Hundepark har gjennom året blitt en større gruppe enn vi trodde var mulig, vi er 

nå over 1000 medlemmer på Facebook hvorav den aktive gruppen blir større og større. Det er 

mange hunder og eiere som bruker parken daglig, konfliktnivået mellom gruppene er veldig 

lavt sammenliknet med tidligere og medlemmene av hundeparken og hundeklubben begynner 

å se nytten og gleden av hverandre og vi ser frem til å bli en enda bedre gjeng i året som 

kommer. Styret har bestått av Christine Rise som leder og Andrea Kristine Kvist, Nadine 

Ragnhildrød, Cecilie Therese Nereng og Elisabeth Evensen som medlemmer. Vi har 

behandlet en del saker, og planen for 2020 er å få satt opp en plan for jevnlige møter i styret 

og å få hatt to møter som er åpne for alle brukerne av parken. 

Christine Rise, leder hundeparken 

Punkt 3 - Regnskap med revisors beretning 
Deles ut på årsmøtet 

 

Punkt 4 - Innkomne saker 

 

Punkt 5 - Planer for 2020 

 

Rallylydighetsstevne i hallen i februar og ute på klubbens område i juni og september 

17. mai - melde inn til Borgertog. 

Hundens dag  

NKK Sandefjord - Oslofjord Convention Center.  

Blåbærstevne agility 

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: Linn Marie Lommerud 

Sekretær: Toril T. Alfredsen 

Materialforvalter: Lars Reppesgård 

Aktivitetsleder: Kari Gro Bangvoll 

Varamedlem: Anita Løvheim 

Varamedlem: Lillan Røste 

 

Revisor: Ekstern 

 

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) 

Nestleder/materialforvalter 2år:  Lars Reppesgård    (valgkomiteens innstilling) 

Sekretær for 2 år:    Connie Varpe    (valgkomiteens innstilling) 

Styremedlem 2 år/materialforvalter: Anita Løvheim    (valgkomiteens innstilling) 

Styremedlem/aktivitetsleder 1år:  Kari Gro Bangvoll   (valgkomiteens innstilling) 

Kasserer 1 år:     Linn Marie Lommerud   (valgkomiteens innstilling) 

Rådgiver/kontrollfunksjon 1år:  Gry Live Gulliksen   (valgkomiteens innstilling) 

Varamedlem 1år:      Hans Kristian Halmrast  (valgkomiteens innstilling) 

Varamedlem 1år:      Lillan Røste     (valgkomiteens innstilling) 

 

Valgkomiteen:      Connie Varpe   (Ikke på valg) 

Valgkomiteen:     Cathrine Hauge Svendsen (Ikke på valg) 

Valgkomiteen:     Elin Henriksen Halmrast  (valgkomiteens innstilling) 

 

Gruppeledere (for 1år):  

Agility:     Toril T. Alfredsen   (valgkomiteens innstilling) 

IGP:      Sven Christer Hauge  (valgkomiteens innstilling) 

Lydighet:     Michelle Marques Foldnes (valgkomiteens innstilling) 

Bruks:     Marit Bjelland   (valgkomiteens innstilling) 

Rallylydighet:    Siw Hauge    (valgkomiteens innstilling) 

Ringtrening:    Heidi Liåsen Brunes  (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) 

Premieansvarlig:    Andrea Huseby   (valgkomiteens innstilling) 

 

 

Styret etter valg: 

Leder      Rune Huseby 

Nestleder/materialforvalter   Lars Reppesgård 

Sekretær:      Connie Varpe 

Kasserer:      Linn Marie Lommerud 

Styremedlem 1     Anita Løvheim 

Styremedlem 2/aktivitetsleder  Kari Gro Bangvoll 

Varamedlem 1     Lillan Røste 

Varamedlem 2     Hans Kristian Halmrast 

 

___________________________________________________________________________

Stemmeseddel: Valg av leder for 1 år: 

 

➢ Rune Huseby 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av nestleder/materialforvalter for 2 år: 

 

➢ Lars Reppesgård 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av kasserer for 1 år: 

 

➢ Linn Marie Lommerud 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av sekretær for 2 år: 

 

➢ Connie Varpe 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av styremedlem for 2 år: 

 

➢ Anita Løvheim 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av styremedlem/aktivitetsleder for 1 år: 

 

➢ Kari Gro Bangvoll 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av kontrollfunksjon for 1 år: 

 

➢ Gry Live Gulliksen 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av varamedlem for 1 år: 

 

➢ Lillan Røste 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av varamedlem for 1 år: 



 

➢ Hans Kristian Halmrast 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av valgkomiteen for 2 år: 

 

➢ Elin Henriksen Halmrast 

__________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av mannskapskomite for 1 år: 

 

➢ Regine Huseby Gustavsen 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av mannskapskomite for 1 år: 

 

➢ Connie Varpe 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av mannskapskomite for 1 år: 

 

➢ Hans Kristian Halmrast 

__________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av 10 gruppeledere for 1 år: 

 

   Toril T. Alfredsen   Agility  

   Sven Christer Hauge  IGP 

   Michelle Marques Foldnes Lydighet 

   Marit Bjelland   Bruks 

   Siw Hauge   Rallylydighet 

   Heidi Liåsen Bjunes  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: 

➢ 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 07.03.2020 

 

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 


