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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 2021 har styret sett slik ut: 

 

Leder: Lars Reppesgård 

Nestleder: Michelle Foldnes 

Kasserer: Gry Live Gulliksen 

Sekretær: Connie Akerholt-Varpe 

Materialforvalter: Anita Løvheim 

Aktivitetsleder: Kari Gro Bangvoll 

Vara: Svein Børresen 

Vara: Hans-Kristian Halmrast 

 

Revisor: Miki regnskap 

 

Gruppeledere: 

Leder Agility: Hans-Kristian Halmrast 

Aktivitetsleder: Kari Gro Bangvoll 

Leder Bruks: Marit Bjelland  

Leder IGP: Svenn Christer Hauge 

Leder Lydighet: Michelle Foldnes 

Leder Rally-lydighet: Kari Gro Bangvoll 

Leder Ringtrening: Heidi Bjunes 

Leder Utstilling: Jon-Atle Andersen 

Leder Smeller: Siw Hauge 

Leder hundeparken: Terje Hundstad 

 

Valgkomitéen har bestått av: 

Katja Lien 

Cathrine Svendsen 

Elin Henriksen Halmrast 

 

Møter:  

Styret har hatt 6 møter i 2021. Samtlige referater er publisert på hjemmesiden. 

 

Arrangementer: 

IGP: Stevne 23. april, 8 august. Sandefjordcup 22-24 oktober. 

Agility: stevne 13-14 mai, 15 august. 

Lydighet: NM 28-29 august 

Rally-lydighet: Stevne 14. februar 26-27 juni 

Valpeshow: 5-6 juli 

 



Årsberetning fra styret: 

SHK har som alle andre opplevd ett annerledes år, 2021 har allikevel vært ett år med gode 

aktiviteter både i form av treninger, kurs, dugnader og flotte arrangement, 

Styret vil rette en stor takk til alle medlemmer. Den innsatsen som alle legger ned i å nå ett 

felles mål om et samlende sted for hundesport og hundeinteressen er fantastisk. 

Takk for 2021 og vi gleder oss til å se dere alle sammen i 2022. 

 

Årsberetning fra gruppene: 

Aktivitetsleder: 

Det har vært avholdt 15 registrerte kurs i år. Det et 1 mer enn i 2020 

Det har vært 7 Instruktører i arbeid dette året + 2 innleide. 

I tillegg har vi hatt timeskurs. 

Vi har søkt Studieforbundet natur og miljø om stønad til: 

 2 agility helgekurs 

 3 valpekurs 

 1 lp konkurransekurs 

 7 rallylydighetskurs 

 2 hverdagslydighetskurs 

Vi har fått godkjent alle.   

Det har vært avholdt 2 prøver i Plaketten. 

Aktivitetsleder 

Kari-Gro Bangvoll 

Agility: 

Nok et covid år for hundesporten og for agilitygruppa. Dette har ført til at året har vært preget 

av få konkurranser rundt om i Norge og mange begrensninger på de som har blitt arrangert. 

Vi har gjennom dette året bygget opp en bod for å kunne ha treningsutstyret oppe på 

Åsrum. Der er reisverket ferdig så vi gleder oss til å få den helt ferdig i løpet av 2022. 

             Agilitygruppa har gjennomført to stevner i løpet av 2021. Det første stevnet var et 

dobbelt stevne, mens det andre stevnet var et lagstevne. Begge ble flott gjennomført, selv om 

vi kunne ønsket oss flere deltakere på lagstevnet. I forbindelse med lagstevnet ble det også 

arrangert et svært vellykket kurs med Simon Noel fra Bergen. 

 

I oktober arrangerte vi klubbmesterskap for agilitygruppa. Vi var så heldige at Nina Hansen 

kom og dømte oss. 

Klassevinner 1/2 Agility: Ann Kristin og Jenny 

2.plass Hans-Kristian og Vilya 

3.plass Andrea og Titch 

 

Klubbmester Agility: Hans-Kristian og Messi 

2.plass Andrea og Supra 

3.plass Hans-Kristian og Arya 

 

Klassevinner 1/2 Hopp: Hans-Kristian og Vilya 

2.plass Regine og Frosti 

3.plass Malin og Nada 

 

Klubbmester Hopp: Andrea og Tigra 



 

I månedsskiftet juli/august ble NM arrangert. Sandefjord Hundeklubb hadde flere deltakere til 

start samt lag i alle klasser. Medium laget kom på en 4.plass totalt, et lite riv fra pallen. 

Individuelt så var både Anne Cecilie Knutsen og Hans-Kristian Halmrast kvalifisert til finalen 

for store hunder og endte på topp 20. 

 

Noen andre konkurranser har det også vært utenom NM. 

 

 Linn-Marie Lommerud Olsen og Meeko fikk sitt første feilfrie løp i agility på 

Sensommerstevnet i Bø. Vi gleder oss til fortsettelsen. 

 Barbro Skålvik og Rhea har reist land og strand rundt dette året og endte opp med 11 

pallplasser på 31 starter. Meget bra av en Jack Russell i konkurranse med alle 

sheltiene.  

 Hans-Kristian Halmrast og Vilya har rykket opp i hopp og agility i løpet av 2021 fra 

klasse 1 til klasse 2. Under NM så kom de på 4.plass i medium finalen for klasse 1/2. 

 

Takk for et flott år. 

MV gruppeleder Hans-Kristian Halmrast 

 

 

IGP: 

Året 2021 var et roligere år enn vanlig. Mye pga pandemien, men også fordi mange av oss har 

nye hunder på vei opp og frem. 

 

Svenn Christer og Pelle, Andreas Volle og Baku, Vidar og Messi greide sine IGP1 prøver 

med meget gode resultater. Vil også trekke frem Vidar og Ichi som tok sin FH1(sporhund) 

med hele 97 av 100 poeng !!  

Var flere som tok sine Ferdselsprøver. Hanna, Andrea og Zarif.  

 

Sandefjord Cup 2021 ble i år en ganske liten prøve deltagermessig med bare 13 til start. Det 

var stort frafall den siste mnd. før prøven.  

Vi hadde besøk av dommer fra Frankrike og figurant fra Nederland, noe som trakk mye 

publikum og dette gjorde hele prøven til en suksess likevel.  

Vinneren ble Ingar Andersen med Dobermann Chuck !!  

 

Planen videre er å samarbeide med Sverige og arrangere en prøve i Norge og en i Sverige. 

Landskampen skal denne cupen hete :)  

Vi gleder oss til å samle mye flere deltagere og publikum til en super gøy hundefest !!  

 

2022 blir et år hvor mange i IGP SHK kommer til konkurrere. Vi gleder oss.  

 

Takk til SHK for all støtte og hjelp !!  

 

Mvh 

RIK leder SHK 

Svenn Chr. Hauge 

 

 

 

 



Bruks: 

Vi har også i år vært en fast gjeng som er i skogen og trener i all slags vær. Vi er 5-6 stk som 

runderer 1 gang i uka, samt kjører felttrening og sportrening innimellom. Det er gøy å se at 

treningen gir resultater og at både hund og fører lykkes. Det har vært noen nye ekvipasjer 

innom i kortere eller lenger tid, for å se om dette er noe de ønsker å drive med videre. Mange 

synes dessverre at det er en tidkrevende hundesport og faller ut av den grunn. 

Det har ikke vært noe konkurransevirksomhet for noen av runderings ekvipasjene i år. 

MV 

Marit Bjelland 

Leder bruksgruppa 

 

 

Lydighet: 

 

2021 har vært nok et annerledes år for verden. Året har igjen vært preget av korona, 

restriksjoner og nedstengninger. Dette har gjort at det har vært litt lite aktivitet. Men noe har 

det blitt. Vi har hatt fellestreningene på mandager der vi har hatt noen faste fjes og noen nye 

fjes som dukker opp. Alle har da vært flinke til å hjelpe hverandre og det har vært god 

stemning. Veldig moro at det stort sett er flere som møter på treningene. Vi håper at gjengen 

blir enda større i 2022 og at vi får til enda mer aktivitet. 

 

Selv med lite aktivitet og stevner har flere av medlemmene klart å få til fine resultater: 

 Cecilie Sæther Sjåstad og Kali oppnådde LP 2 tittel 

 Kristin Faller og Åke fikk gullmerket i LP 2 

 Tine Hallre og Zoe fikk 1.pr med 174.5p, 1. plass i klassen og fullførte LP1 tittelen sin 

på stevne i Kongsberg. De debuterte i LP2 i Drammen og fikk Gullmerket  

 Svein Børresen og Remy deltok på NM kvalifisering og gjorde en fin fin figur 

 Liv McDowell og Joy tok en 10. plass i NM. Hun fikk også en 3 pl i kl 1 med Be 

NM: 

I år var det Sandefjord hundeklubb som stod som arrangør for NM i lydighet. Mange måneder 

med planlegging og organisering skulle endelig ta form som et arrangement. Det var hele 37 

ekvipasjer påmeldt noe som er veldig bra med tanke på de siste årene med norgesmesterskap. 

Dette ble også første arrangementet på plassen der vi skulle ha kiosk også. 

 

Det ble et fantastisk arrangement fra start til slutt. Solen skinte hele helgen. Kioskdamene 

vartet opp med god mat og egen grillkokk serverte burgere hele helgen. Og vi må ikke 

glemme for eminente loddselger som solgte 700 lodd i løpet av helgen. Lily du er rå!  

 

NM ble en meget vellykket helg som jeg tror vi sent vil glemme. I ettertid har vi fått masse 

skryt for det som skal være «tidenes beste NM». Da er det lov å bli litt stolt! Men dette hadde 

ikke vært mulig uten alle dere som hjalp til – så tusen takk for at vi alle sammen dro i land et 

så velarrangert NM. 

 

Klubbmesterskap: Klubbmesterskapet ble avholdt 17. oktober 2021 på Åsrum. Som dommer 

fikk vi leid inn Geir Brandtzæg. Vi var heldig med været selv om det var noe kaldt på starten 

av dagen. Det ble en hyggelig dag med følgende resultater: 

Kl. 1:  

1. Tine Hallre & Zoe 

 

https://www.facebook.com/groups/347922195252886/user/647111647/?__cft__%5b0%5d=AZWAWirqA3yw_72zGBqUr5BGP7lCncZJaq5_w4wn34o42sX_nKuA1B4BAYaHeG20MMSVSjpunEkE0_ucFiHieaUULKB_OzpNVwSYiejZ4VLVASeFf0c81u91etsGZUBFX8dOyt0TIGmd9w0dhTjdVv5X7ogckfLzD9d4PGHsgN7vtoNvE3Azl3x2YrcckyueE44&__tn__=-%5dK-R


Kl. 2: 

1. Cecilie Sæther Sjåstad & Kali 

2. Cecilie Sæther Sjåstad & Lamia 

3. Katrine Rui Bjerketvedt & Fight 

4. Michelle Marques Foldnes & Indie 

 

Kl. 3: 

1. Michelle Marques Foldnes & Goblex  

 

Kl. FCI 3: 

1. Svein Børresen & Remy 

 

Takk til hele gruppa for et flott år.  

Michelle Foldnes, leder lydighet 

 

 

Rallylydighet:  

 

2021 ble heller ikke et pandemi-fritt år, men for rallygruppa har det blitt en del stevner som 

folk har fått vært på allikevel. De mest ivrige har reist litt rundt omkring der stevner har blitt 

holdt. Men en del stevner er jo blitt avlyst her også. 

 

I år har vi hatt bra treningsforhold oppe på Åsrum, som har fått både bra plen og flotte 

lysforhold.  Dette kom nå opp i høst og gjorde at en kunne trene litt lengre utpå året, selv når 

det ble mørkt, Så tusen takk til dere ildsjeler som ordnet dette. Ellers har aktiviteten vært bra. 

Kari-Gro har holdt mange rallykurs i alle klasser med stor respons fra medlemmene. Noen 

nye har vi også fått inn. Vi leide inn Ina for å holde et elite/nordisk kurs; et kjempefint og 

morsomt kurs. Tror de som gikk der fikk brynt seg på litt annerledes skilt, noe som var gøy. 

Vi fikk også avholdt et flott gjennomført stevne i juni. Vi fikk mange bra tilbakemeldinger 

etter stevnet av folk som hadde stilt, noe som bestandig er hyggelig. 

 

Vi holdt også et fint klubbmesterskap i september. Dette året fikk vi også en klubbmester; 

som ble Lillan og Nayeli. Gratulerer! 

 

På slutten av året hadde vi en avslutning med morro-rally, mange hadde møtt opp og mye 

latter ble det da vi skulle prøve oss på mange forskjellige og spesielle skilt. En morsom 

tullebane og grilling hadde vi også med. Takk til Gry Live som satt dette i gang. 

Håper året 2022 kan bli et flott treningsår for alle gruppene, og at mange nye ser innom oss, 

for dette er en artig hobby! 

 

Resultater medlemmer har oppnådd i 2021. 

  

 Linn-Marie Lommerud Olsen: Meeko og jeg tok vårt første napp kl 1 under 

 NM -helga i Arendal. 

 Ellen Sofie Eriksen. Flicka fikk direkte opprykk og 1pl i kl 1 på 

 SHK sitt stevne, hennes første RL stevne. 

 Bente Evensen: Morris ble Champion i RL. Kom også til NM finalen i RL som gikk i 

Arendal. 

 Elin Henriksen Halmrast: Vilya fikk RL 2 tittel og ble klubbmester i kl 2 på spesialen 

til Norsk pyreneerhundeklubb. Arya fikk RL 2 tittel. 

https://www.facebook.com/groups/347922195252886/user/845755474/?__cft__%5b0%5d=AZWAWirqA3yw_72zGBqUr5BGP7lCncZJaq5_w4wn34o42sX_nKuA1B4BAYaHeG20MMSVSjpunEkE0_ucFiHieaUULKB_OzpNVwSYiejZ4VLVASeFf0c81u91etsGZUBFX8dOyt0TIGmd9w0dhTjdVv5X7ogckfLzD9d4PGHsgN7vtoNvE3Azl3x2YrcckyueE44&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/347922195252886/user/1066145473/?__cft__%5b0%5d=AZWAWirqA3yw_72zGBqUr5BGP7lCncZJaq5_w4wn34o42sX_nKuA1B4BAYaHeG20MMSVSjpunEkE0_ucFiHieaUULKB_OzpNVwSYiejZ4VLVASeFf0c81u91etsGZUBFX8dOyt0TIGmd9w0dhTjdVv5X7ogckfLzD9d4PGHsgN7vtoNvE3Azl3x2YrcckyueE44&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/347922195252886/user/899500631/?__cft__%5b0%5d=AZWAWirqA3yw_72zGBqUr5BGP7lCncZJaq5_w4wn34o42sX_nKuA1B4BAYaHeG20MMSVSjpunEkE0_ucFiHieaUULKB_OzpNVwSYiejZ4VLVASeFf0c81u91etsGZUBFX8dOyt0TIGmd9w0dhTjdVv5X7ogckfLzD9d4PGHsgN7vtoNvE3Azl3x2YrcckyueE44&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/347922195252886/user/100003867162837/?__cft__%5b0%5d=AZWAWirqA3yw_72zGBqUr5BGP7lCncZJaq5_w4wn34o42sX_nKuA1B4BAYaHeG20MMSVSjpunEkE0_ucFiHieaUULKB_OzpNVwSYiejZ4VLVASeFf0c81u91etsGZUBFX8dOyt0TIGmd9w0dhTjdVv5X7ogckfLzD9d4PGHsgN7vtoNvE3Azl3x2YrcckyueE44&__tn__=-%5dK-R


 Katja Lien: Brego fikk RL 2 tittel, 2pl i kl 3 SHK klubbmester. 

 Christine Siljedal: Isa fikk RL 2 tittel. 

 Mari Nagel-Røkholdt: Tekla oppnådde både RL 2 tittel og RL 3 tittel, hun vant kl 3 i 

klubbmesterskapet og ble også retrivermester 2021 i kl 2 og 3 i rasekåringen. 

 Stine Venstad: Ellie har fått sitt 3 cert og Felix sitt første cert. Da er vel Ellie også blitt 

RL Champion. 

 Lilla Røste: Nayeli ble klubbmester 2021 i SHK; gikk NM finale for første gang. 

 Line M Andersen: Nixie RL 2 tittel. 

 Trude Aas: Murphy RL 3 tittel. 

 Geir Torgrim Løken: Extra 1pl kl2 i klubbmesterskapet. 

 Kristin Helgesen Torkveen: Stella ble nr 3 i klubbmesterskapet i kl elite. 

 Toril Tørnes Alfredsen: Scott kvalifiserte seg til NM finalen, og deltok for første gang. 

 Beate Carlsen: Lexie fikk 1 pl i klubbmesterskapet kl 1. 

 Kari- Gro Bangvoll: Gewy RL 3 tittel. 

 Siw Hauge: Leah RL 3 tittel. 

 

Klubbmesterskap, september 2021: 

  

Klassevinnere kl. 1. Beate Carlsen m/ Lexie 

Klassevinner kl 2 Geir Torgrim Løken m/ Extra 

Klassevinner kl 3 Marie Nagel-Røkholdt m/Tekla 

Klassevinner Elite Lillan Røste m/ Nayeli og derved årets klubbmester 2021.  

 

For rallylydighetsgruppa Ragne Berge 

 

Ringtrening: 

 

Vi har hatt trening stort sett hele 2021, først i hallen, så ute på Åsrum, og i nov/des var vi i en 

ridehall. Det har vært godt belegg gjennom året, og mange gode treningshistorier. 

 

Vi har også hatt mange flotte resultater på utstilling  

 Lars stilte både Sandra og Cherie i 2021. Sandra fikk 3 BIR, Mestvinnende Spansk 

Vannhund i Norge samt Norsk og Nordisk vinner. Ble norsk og dansk champion i 

sommer. Cherie fikk to BIR, fullcertet for alder, Norsk og Dansk Vinner. 

 Vivi har toppet listene; Ani ble Nordisk Vet vinner og Nordisk Vinner, Mestvinnende 

veteran og mestvinnende Hanne nr 2 samt flere Best in Show Veteran gjennom året. 

Kit ble Mestvinnende hanne og Mestvinnende i rasen. 

 Elin og Vilya har scoret høyt. Vilya tok et norsk cert da hun ble 2.beste tispe på Norsk 

vinner på Lillehammer. Elin og Vilya tok turen til Danmark og tok med seg titlene 

Dansk Vinner 2021 og Nordisk Vinner 2021, Dansk utstillingschampion og dermed 

Norsk utstillingschampion. Hun fikk også et Nordisk cert og 2 danske CACIB samt 

Best i sin rase på utstillinger i Danmark. 

 Heidi har stilt fire hunder i 2021 og er kjempefornøyd. Flyer tok hjem Mestvinnende 

Hanne og Mestvinnende Veteran i rasen. Han ble også Norsk Veteranvinner 2021. 

Videre BIS Veteran i Split, Split Veteran Vinner og Kroatisk Veteran Champion, 

Europeisk Veteran Vinner 2021 samt Ungarsk Veteran Champion før han gikk av med 

pensjon 31.12. Khaleesa ble Europeisk Vinner 2021 og Ungarsk Champion. Leiah ble 

Split Junior Vinner og Kroatisk Jr champion, Diva ble Grand Prix Jr Winner. Teddy 

fikk sin første tittel - PGW21 samt BIS valp og BIS 3 valp.  



 Jannicke og Morten Andre har også gjort det flott; Optimera Bulldogs Aurora ble NV-

21 og N UCH i 2021. 4 mestvinnende tispe. Optimera Bulldogs Bad Influence NJV-

21, fullcertet og 2. Mestvinnende tispe. StarSpirit Mystic Myrtle N UCH  

 Mathilde fikk Norsk Juniorvinner 2021 på NKK Lillehammer med Azravis Sweet As 

Hell. 

 Bjarne og Egon feiret det siste storcertet og Norsk Utstillingschampion på NKK 

Sandefjord. Har også tatt både BIR og BIG gjennom 2021. Foruten dette har vi feiret 

utallige Gruppe-og BIS plasseringer både valp og voksen gjennom året, og gratulerer 

med både fremgang og flott læringskurve 

 

Gjeting: 

 

Ingenting å melde fra gjetergruppa i år. 

 

Smeller: 

 

Covid-19 har vært hard for smellergruppa, da det er enklest å ha treninger innendørs og ved 

instruering er man nær hundefører. Og når vi mistet hallen vår, ble utstyret parkert i garasjen. 

Gruppa har derfor omtrent hele året (med unntak av noen få treninger på nyåret mot våren) 

vært uten aktivitet. 

Til tross for fravær av trening nesten et års tid debuterte Siw og Tallulah i Smeller i Oktober 

for å se hvordan et stevne foregår og for å bli bedre kjent med regelverket. De endte opp med 

2.premiering med 1169poeng. Kun en dobbeltkommando unna 1.premiering (1190 p), pga 

manglende kunnskap i regelverket. Burde valgt restart av hund fremfor ny søkskommando. 

Av 12 hunder var det bare 2 eller 3 som fant alle funn i de 3 øvelsene, Tallulah var en av dem. 

Så det var en stor seier i seg selv!  

 

 

Hundeparken: 

Hundeparken har ikke sendt inn noe til årsberetningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 3 - Regnskap  

 



 



 
 

 

 

 



 



 



 



 



 



Punkt 4 - Innkomne saker 

 

 Endring av regnskapsår; Sandefjord hundeklubb har til nå hatt regnskapsår fra mars til 

mars. Dette er nå endret til at regnskapsåret følger kalenderåret.  

 Endring av Sandefjord hundeklubb sine lover. 

o Kapittel 3-3_ Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 6 

ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post, 

adressert medlemsblad eller på klubbens hjemmeside. Innkallelsen skal 

inneholde sted og dato. 

o Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen 

i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 

o Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 

medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 

o Årsberetningen publiseres på hjemmesiden minst 2 uker før årsmøtedato, den 

skal inneholde: 

 Dagsorden 

 Årsberetning 

 Regnskap med revisors beretning 

 Budsjett for neste år 

 

 

Punkt 5 - Planer for 2022 

 

 30 april-1.mai: Stevne lydighet 

 14-15 mai. Stevne agility 

 28 mai. Offisiell åpning av Åsrum 

 11-12 juni. Utstilling 

 25-26 juni. Stevne rallylydighet 

 15. august. Stevne agility  

 27-28 august Stevne lydighet 

 17-18. september stevne rallylydighet 

 Diverse kurs gjennom hele året 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punkt 6 - Valg 

Styret består av: 

Leder: Lars Reppesgård 

Nestleder: Michelle Foldnes 

Kasserer: Gry Live Gulliksen 

Sekretær: Connie Akerholt-Varpe 

Materialforvalter: Anita Løvheim 

Aktivitetsleder: Kari Gro Bangvoll 

Varamedlem: Svein Børresen 

Varamedlem: Hans-Kristian Halmrast 

 

Revisor: Miki regnskap 

 

Valgkomitemedlem: Katja Lien 

Valgkomitemedlem: Elin Henriksen Halmrast 

Valgkomitemedlem: Cathrine Hauge Svendsen 

 

Disse vervene er på valg; 

 

Valgkomiteens innstillinger er som følger: 

Nestleder 2år: Michelle Marques Foldnes     (valgkomitéens innstilling) 

Sekretær 2 år: Connie Akerholt-Varpe      (valgkomitéens innstilling) 

Materialforvalter 2 år: Anita Løvheim      (valgkomitéens innstilling) 

Styremedlem/aktivitetsleder 1år: Elin Henriksen Halmrast   (valgkomitéens innstilling) 

Varamedlem 1år: Hans-Kristian Halmrast     (valgkomitéens innstilling) 

Varamedlem 1 år: Svein Børresen          (valgkomitéens innstilling)

  

 

Valgkomiteen 2 år: Bente Evensen       (valgkomitéens innstilling) 

 

Gruppeledere (for 1år):  

Agility:     Hans- Kristian Halmrast  (valgkomitéens innstilling) 

IGP:       Sven Christer Hauge   (valgkomitéens innstilling) 

Lydighet:      Michelle Marques Foldnes  (valgkomitéens innstilling) 

Bruks:      Marit Bjelland    (valgkomitéens innstilling) 

Rallylydighet:     Beate Carlsen    (valgkomitéens innstilling) 

Ringtrening:     Heidi Lisåen Brunes   (valgkomitéens innstilling) 

Smeller:            (valgkomitéens innstilling) 

Gjeting:      Svein Børresen    (valgkomitéens innstilling) 

Hundeparken:     Terje Hundstad    (valgkomitéens innstilling) 

Utstillingskomite:    Jon Atle Andresen   (valgkomitéens innstilling) 

Kioskansvarlig:     Margareth Mathiesen   (valgkomitéens innstilling) 

Plassansvarlig Åsrum:    Svein Børresen    (valgkomitéens innstilling) 

Webansvarlig    Michelle Marques Foldnes  (valgkomitéens innstilling) 



 

 

Styret etter valg: 

Leder     Lars Reppesgård 

Nestleder     Michelle Marques Foldnes 

Sekretær:      Connie Akerholt-Varpe 

Kasserer:      Gry Live Gulliksen 

Materialforvalter    Anita Løvheim 

Aktivitetsleder    Elin Henriksen Halmrast 

Varamedlem 1    Hans Kristian Halmrast 

Varamedlem 2    Svein Børresen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av nestleder for 2 år: 

 

 Michelle Marques Foldnes 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av sekretær for 2 år: 

 

 Connie Akerholt-Varpe 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av styremedlem/aktivitetsleder for 1 år: 

 

 Elin Henriksen Halmrast 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av materialforvalter for 2 år: 

 

 Anita Løvheim 

___________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av varamedlem for 1 år: 

 

 Hans Kristian Halmrast 

___________________________________________________________________________ 

 

Stemmeseddel: Valg av varamedlem for 1 år: 

 

 Svein Børresen 

___________________________________________________________________________ 

 

Stemmeseddel: Valg av valgkomiteen for 2 år: 

 

 Bente Evensen 

 

__________________________________________________________________________ 

Stemmeseddel: Valg av 10 gruppeledere for 1 år: 

 

   Hans- Kristian Halmrast  Agility  

   Sven Christer Hauge  IGP 

   Michelle Marques Foldnes Lydighet 

   Marit Bjelland   Bruks 

   Beate Carlsen   Rallylydighet 

   Heidi Liåsen Bjunes  Ringtrening  

       Smeller 

   Svein Børresen  Gjeting 

   Terje Hundstad  Hundeparken 

   Jon Atle Andresen  Utstillinger 

   Michelle Marques Foldnes  Webansvarlig 

   Svein Børresen  Plassansvarlig Åsrum 

   Margareth Mathiesen  Kioskansvarlig 

       Plassansvarlig hallen 

 



__________________________________________________________________________ 

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 i hende før årsmøtet og sendes til: 

Sandefjord Hundeklubb 

P.B 90, 3201 Sandefjord 

Postlagt senest 3.03.22 

 

Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett.  

Dersom navnet ditt ikke er vedlagt, eller poststemplet etter satt dato, blir stemmeseddelen 

forkastet. 

 

Styret 


