Årsberetning 2016
Norsk Rallylydighetsklubb

1: Styret 2016
I 2016 har styret sett slik ut:
Leder

Hege Fredriksen

På valg 2017

Nestleder

Solveig Zetterstrøm

På valg 2018

Sekretær

Inger Handegård

På valg 2017

Kasserer

Kari Anne Overskeid

På valg 2018

Styremedlem

Camilla Haugsand – til september 2016

På valg 2018

Styremedlem

Irene Aspen – fra september 2016

På valg 2017

Vara

Irene Aspen – til september 2016

På valg 2017

Revisor:
Vararevisor:

Hilde Nysether
Gunni Fiane

På valg 2017
På valg 2017

Valgkomité:
Lajla Lyseggen, Birthe Sjuls Thoresen og Eva Lynn Karstensen

På valg 2017

2: Styremøter
I 2016 har styret hatt 13 styremøter på skype. Referat fra alle styremøter er lagt ut på klubbens
hjemmeside. Styret har også en lukket facebookgruppe som brukes til diskusjoner før og etter møter.

3: Årsmøte 2016
Ble holdt 27. februar i Oslo. 20 medlemmer møtte.
20 stemmeberettiget, 1 forhåndsstemme og 1 fullmakt

4: Økonomi
Klubben har i 2016 hatt god økonomi med et overskudd. Se regnskap.

5: Medlemstall
Norsk Rallylydighetsklubb hadde 331 medlemmer ved utgangen av 2016.
Dette er en økning på 67 medlemmer siste året, noe som er en svært gledelig utvikling. Klubben har
foreløpig ingen familiemedlemmer.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

137

175

240

248*

256

264

331

* Medlemstallet dette året er stipulert da det ikke går frem nøyaktig i årsberetningen.
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Medlemsutviklingen fra
2010 til 2016

6: Medlemskontingent
Medlemskontingenten er kr. 150 for vanlig medlem og kr. 100 for familiemedle

7: Medlemsinformasjon
Norsk Rallylydighetsklubb oppdaterer aktivt hjemmesiden sin med viktig medlemsinformasjon. På
slutten av årets hadde leverandøren av hjemmesiden, webs.com, problemer som gav sider som var
trege å laste. Problemene virker til å ha vært forbigående.
Klubben har i tillegg en facebookside som har ennå hyppigere oppdatering. Under en oversikt som
viser utviklingen av likerklikk («medlemmer») på facebooksiden til klubben fraca. 1500 ved starten av
året til 1848 ved utgangen av året. En svært positiv utvikling.
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I tillegg til oppdateringer av hjemmeside og facebookside ble det sendt ut to informasjonsskriv til
medlemmene. Ikke alle medlemmer har oppdatert e-post adresse på Min side hos Norsk Kennel Klub.
Klubben har også fått utarbeidet og lagt ut en kortfattet informasjon om rallylydighet på NKK’s
hjemmeside.

8: Mellomtitler
2015 var første året man kunne oppnå mellomtitler i rallylydighet, lydighet og agility.
Tallene finnes i NKK’s championatstatistikk. Tallene for 2016 viser en utrolig gledelig utvikling i antall
mellomtitler! Omtrent tre ganger så mange som i 2015!
2015
64
40
18

Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3

2016
219
135
67

2017

2018

9: Nye rallylydighetschampions
Det ble godkjent 29 nye rallylydighetschampions i 201, som er nesten en dobling fra året før.
2013
4

2014
16

2015
16

2016
29

10: NM 2016

Styret arrangerte NM, Norgesmesterskap, 20. og 21. august på Bø i Telemark i samarbeid med Bø og
Sauherad hundeklubb. Selve NM-finalen var et uoffisielt stevne. I tillegg ble det arrangert offisielle
stevner begge dager for alle klasser. Krav for å delta i NM-kvalik var at hunden hadde startet i
eliteklasse før påmeldingsfristen gikk ut. Påmeldingen var stor!
NM er et så stort arrangement at NRL v/styret er avhengig av hjelp fra andre klubber for å
gjennomføre dette arrangementet. Samarbeidspartner 2017 blir Hadeland hundeklubb.
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Antall påmeldte NM 2016:

Lørdag

Søndag

Klasse 1

29

30

Klasse 2

28

30

Klasse 3

44

44

Elite (kvalik lørdag)

68

62

Sum

169

166

22 ekvipasjer fra eliteklasse kvalifiserte seg til finalen på lørdagens kvalik og søndagen møtte disse
fjorårets NM-vinner i NM-finalen. 14 av de 23 startende hundene i finalen kom seg gjennom NM-banen
uten disk, og 9 av dem til en poengsum tilsvarende 1. premie.
NM-vinner 2016:
Nr. 2:
Nr. 3:

Siwi Endresen
Sissel Talseth
Tommy Haukeland

Brakeless Abra Kadabra
Milo
Minipina’s Damn Good n Ready

199 poeng
197 poeng
195,5 poeng

Dømmende dommere NM: Ghita Ommundsen Fossum og Hege Fredriksen
Overdommer: Hilde Nyseter

11: Alle stevner 2016; antall hunder påmeldt, starter og statistikker
2013

2014

2015

2016

Antall stevner i Norge

68

77

88

136

NRL stevner

15

5

7

4

2016: Det ble holdt ca. 136 stevner totalt. NRL holdt 4 av disse stevnene.
2 av stevnene ble arrangert av styret under NM 2016. 2 av NRL kontaktpersoner.
Det virker som at det er mindre vilje til å arrangere stevne på vegne av NRL, man arrangerer isteden
på vegne av sin hundeklubb.
I følge tall fra NKK hadde rallylydighet 6148 påmeldinger i 2016, mot i overkant av 5000 i 2015.
Av disse kom 5648 til start – fordelt på 1749 i klasse 1, 1392 i klasse 2, 1258 i klasse 3 og 1249 i elite.
Startene er fordelt på godt over 100 ulike raser. I eliteklasse startet 51 ulike raser + blandingshunder.
Få andre hundesporter kan vise til tilsvarende rasevariasjon.
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Til venstre er
alle registerte
starter i 2016
fordelt med
premieringspr
osent i de
ulike klassene.

12: Instruktører
NRL har godkjent 11 nye instruktører dette året.
Totalt antall instruktører = 56
Fylker som ennå ikke har godkjente instruktører i rallylydighet er Telemark, Nord-Trøndelag og
Finnmark.

13: Dommere
NRL har godkjent 4 nye dommere dette året.
Totalt antall dommere = 18 (inkl Vog Heen)
2 dommerelever har fått utsatt innleveringsfrist praktisk eksamen mm. til august 2017
2 dommere har gjennomført dommerkurs i 2014, men har valgt å avslutte sin utdanning.

14: NKK’s særkomité for bruks og aktivitet (Sportshundkomiteen)
NRL har ingen plass. I 2016 og 2017 er det freestyle som har vår delte plass.

15: Arbeidet med nytt regelverk
Regelverk for rallylydighet er gjeldende frem til 31.12.2016. Siden det ikke finnes en formell
kompetansegruppe for rallylydighet så er det NRL-styret som er dette ifølge NKK. Styret valgte å
opprette en arbeidsgruppe på syv personer sammensatt av representanter fra styret, dommere,
instruktører og utøvere med god kompetanse. Gruppa bestod av Roger Fredriksen, Kari Anne
Overskeid, Solveig Zetterstrøm, Lajla Lyseggen, Maria Syltebø Opstad, Ghita Ommundsen Fossum
og Inger Handegård.
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Arbeidsgruppen fikk mandat fra styret til å gå gjennom og vurdere alle innsendte forslag til
regelendringer fra medlemmer, og komme med forslag til revidert regelverk. Arbeidsgruppa fikk frist til
å levere det reviderte regelverket til styret i løpet av desember 2015. Etterhvert ble det klart at denne
fristen var urealistisk fordi arbeidet var mye mer omfattende enn det styret kunne forutsett. 26
medlemmer sendte inn hele 86 ulike innspill, flere av disse inneholder mange punkter. Det ble avholdt
25 gruppemøter og utkast til nytt regelverk ble sendt styret juli 2016. Styret sendte så dette utkastet
inn til NKK. I september ble regelverket sendt tilbake til styret fra NKK og etter noen mindre justeringer
i samarbeid med regelverksgruppa, ble regelverket på nytt sendt inn til NKK som la det ut på høring.
Høringsfristen ble satt til 20. januar 2017. NKK er høringsinnstans og tar i mot alle innspill/merknader
til høringsforslaget.

16: Salg av profileringsartikler
Styret i NRL har hatt problemer med å organisere salg av profileringsartikler (gensere og merker) dette
året.

17: NRL’s Hederspremie
32 søknader kom inn innen fristen og 31 av disse ble godkjent. Ekstra hyggelig er det at HP-vinnerne
er fra hele 17 ulike raser + blandinger. Alle vinnere får brodert kobbel og stor HP-rosett.
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