Randsfjord Fuglehundklubb
Styrets årsberetning 2017

1 Organisasjonsarbeide
Klubbåret 2017, har vært preget av et høyt aktivitetsnivå for klubbens tillitsvalgte og deltakende
medlemmer.
1.1 Styremøter
Det er avholdt 5 styremøter i klubbåret 2017.
Saker som er behandlet:
-Utstilling
-Jaktprøve
-Dressurring
-Klubbmesterskap lerdue
-Klubbmesterskap lavland
-Klubbmøter
-Trening høyfjell
-Trening lavland
-Årets hunder
-Saker fra NKK og FKF
-Arbeide med sponsorer
-Innredning av skaphengeren
-Innkjøp av skytesimulator

1.2 representasjon på FKF’s årsmøte 2017 (Fuglehundtinget 2017)
RFK var representert ved Jon Ivar Søhus.

1.3 Medlemsverving
Styret besluttet i 2015 å starte en dugnad for å øke medlemstallet. Dette arbeidet ble
intensivert i 2016, og vi nådde 140 medlemmer pr 31.12. 2017!

2 Aktiviteter
2.1 Dressurområdet
Dressurområdet på Øvre Berg i Haugsbygd ble benyttet både til organisert trening og til bruk av
enkeltmedlemmer.
Dette tiltaket har vist seg svært vellykket over tid.
Også i år ble det gjennomført dressursamlinger ledet av Liv Wenner, godt hjulpet av Lene
Brentebråten.
Dressursamlingene avvikles på en uhøytidlig måte og har gjennom flere år vist seg meget populære.
Liv og Lene vil også i 2018 påta seg arbeidet med å skolere våre medlemmers hunder.

2.2 Lavlandstrening
Det ble gjennomført treninger på lavland, på Sando hundesenter.

2.3 Utstilling
Vår tradisjonelle utstilling ble gjennomført på en meget grei og ryddig måte Kr. Himmelfartsdag.
Tor & Co sørget som vanlig for at folket trivdes og sto for det praktiske ved nok et vellykket
arrangement.
Dommere var Jørn Presterudstuen og Tryggen Heyerdahl, og hele 118 hunder stilte til bedømming.
BIS ble;
P N JCH Barentsvidda’s C Vicky, e/f Ulf T Jørgensen.

2.4 Veståsprøva
Tradisjonen tro ble det også i år avviklet skogsfuglprøve på Jevnaker Vestås.
Prøvens leder var Tor Thomassen.

NKK-representant Jon Ivar Søhus.
Det var 13 påmeldte hunder.
Dessverre ble ingen premiert i år.

2.5 Klubbmesterskap lerdueskyting
Mesterskapet ble avviklet 29. juni på Trampen på Sokna
12 medlemmer deltok.
Nr 1 og Klubbmester Nigel Preston
Vinner av dameklassen ble Trude M Hallingbye
3 Årets hunder
VK: Next to Noone, e/f Steen Blach-Sørensen
AK: Heegårds Tjep, e/f Steen Blach Sørensen

5 Styrets sammensetning
Leder

Jon Ivar Søhus

Nestleder

Sven Olav Gahre

Styremedlem

Tor Thomassen (økonomi og regnskap)

Styremedlem

Else Ragnhild Bockmann

Styremedlem

Elin Stenersen Gjestad

6 Styrets kommentarer
Organisasjonsarbeidet i klubben har fungert bra, med et positivt samspill blant styrets medlemmer
og arrangementskomiteene.
Klubbens medlemstall ligger nå på ca 150 betalende medlemmer. Den økonomiske situasjonen er
meget tilfredsstillende.
Klubbens aktiviteter gjennomføres tradisjonen tro på en meget skikkelig og nøktern måte, noe som
årlig gir positive bidrag til økonomien. Dette er gode tradisjoner som vi skal jobbe hardt for å
videreføre.
Hønefoss, den 05. mars 2018
Sven Olav Gahre Else Ragnhild Bockmann Elin StenersenTor Thomassen Jon Ivar Søhus

