Velkommen til årsmøte i
Norsk Rallylydighetsklubb
Dato: Lørdag 4. mars 2017 kl 15.00

Sted: Rådhuset i Lillestrøm. Adressen er Jonas Lies gate 18
Ved rådhuset er det stor parkeringsplass og rådhuset ligger bare rundt
300 meter fra Lillestrøm togstasjon og Lillestrøm bussterminal.
Det blir enkel servering.

Saksliste:
1. Konstituering av årsmøtet
1.1 Godkjenning av innkalling
1.2 Godkjenning av dagsorden
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av årsberetning 2016
5. Godkjenning av regnskap for 2016 og budsjett 2017
6. Saker fra medlemmer – ingen innsendte saker eller forslag til kandidater
7. Saker fra styret
7.1 Innføring av styrehonorar
8. Valg
9. Styret informerer om dommerhonorar og arbeidet med regelverkendring.
10. Presentasjon av merkekonkurranse-vinneren
11. Utdeling av Hederspremie 2016.
Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles, jfr. Klubbens lover § 11.
Benkeforslag er ikke tillatt.
Vi avrunder årsmøtet med et faglig tema som heter: Spør dommeren.
Det er flere dommere til stede og du kan her spørre på alt du lurer på som gjelder
dagens regelverk.
Det blir salg av klubbeffekter, så det er fint om du tar med kontanter til dette.
Vi håper på et faglig og sosialt møte i Lillestrøm.
Styret

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.

Kart som viser rådhuset, parkering, busstasjon og togstasjon
Årsmøtesaker
Årsberetning 2016
Regnskap 2016 og budsjett 2017
Valgkomiteens forslag til nytt styre

Vedlegg 1:
Kart/flyfoto over Lillestrøm som viser rådhuset med parkeringsplass (P),
busstasjon og togstasjon.

Vedlegg 2: Årsmøtesaker
6: Årsmøtesaker mottatt fra medlemmer
Styret har ikke mottatt noen saker fra medlemmene.
7: Årsmøtesaker fra styret
7.1: Innføring av styrehonorar I NRL:
Det utbetales kr. 1500 pr kalenderår pr medlem i det sittende styret. Honoraret skal
bl.a. dekke normale utgifter til telefon og internett og utbetales på etterskudd.
Varamedlem som går inn i styret ”overtar” styrehonoraret til den representanten
vedkommende er vara for. Ordningen gjelder fra og med 2017. Honoraret/vilkårene
kan revideres årlig av årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer og andre verv i NRL
Rolle:
Leder (2 år)

Kandidater:
Kari Anne Overskeid

Sørlandet (Iveland)

Rolle:
Styremedlem/nestleder

Kandidater:
Solveig Zetterstrøm

Ikke på valg (Østlandet)

Rolle: 5 + 1
Styremedlem (2 år)
Styremedlem (2 år)
Styremedlem (2 år)
Styremedlem/Kasserer (2år)
Varamedlem (1 år)

Kandidater:
Inger Handegård (gjenvalg)
Inger Dragland
Sunniva Rasch
Elin Tengs
Anneli Bentsen

Vestlandet (Sogn)
Nord-Norge (Harstad)
Midt-Norge (Namsos))
Vestlandet (Bergen)
Østfold (Sarpsborg)

Hilde Nysether
Anne Rese

Østlandet (Sylling)
Østlandet (Drammen)

Kandidater
Lajla Lyseggen
Eva Lynn Karstensen
Magnhild H Opdahl
Kjersti Pettersen

Østlandet (Lillestrøm)
Østlandet (Bærum)
Vestlandet (Sotra)
Østlandet (Drøbak)

Valg revisor
Rolle
Revisor (1 år)
Vararevisor (1 år)

Valg valgkomité
Rolle:
Valgkomite (Leder)
Valgkomite
Valgkomite
Varamedlem
:-)
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Presentasjon av kandidatene til de ulike verv:
Styret i Norsk Rallylydighetsklubb
Leder – Kari Anne Overskeid:
Eg er altså Kari Anne Overskeid, 43 år og bur i Iveland i Aust-Agder. Her bur eg i lag med
sambuar, hunden Emil og tre kattar. Eg er utdanna instruktør hjå Fjellanger i Bergen i
2008, og hadde til då trent LP og litt spor. Etter at eg gjekk mitt første rallylydighetskurs
på hausten det året, har eg vore heilfrelst på rally! I 2009 blei eg godkjent
rallyinstruktør, og blei utdanna dommar i 2011. Eg kom inn i styret i NRL som kasserar i
2012, og har vore med og revidert regelverket dei to siste gongene. Frå 2017 til 2019
representerer eg Rallysporten i Sportshundkomiteen.
Nestleder/styremedlem – Solveig Zetterstrøm:
Jeg er aktiv utøver, dommer, instruktør og er nå klar for å ta fatt på mitt sjette år i styret.
Jeg har vært med å utdannet nye dommere i 2014, og skal nå også få være med å
utdanne neste dommerkull. Når det gjelder regelverk har jeg sittet i komité for
revidering - både regelverket som nå er på høring og forrige revidering av regelverket.
Det er viktig for meg at veien fra medlemmene til styret er kort og at vi sammen kan
fortsette å jobbe for å opprettholde denne positive og flotte sporten.
Kasserer/styremedlem - Elin Tengs:
Jeg er 47 år gammel og driver ulike aktiviteter med mine fire cockere; blodspor, agility,
utstilling, rallylydighet og oppdrett. Jeg sitter i styret for NSK avd Hordaland og er snart
ferdig med autorisasjon som ringsekretær.
Sekretær/Styremedlem - Inger Handegård:
Jeg er 59 år. Er landskapsarkitekt, jobber som planlegger i kommunen og delvis som
freelancer. Fikk min første hund i 1974, har tre hunder hjemme nå, alle springer
spaniels. Har stor interesse for det å trene og jobbe med hund og har opp gjennom prøvd
meg på mange ulike hundesporter fra utstilling og oppdrett til blodspor, bruks og
lydighet. Er NKK trinn 2 instruktør jakt, rallyinstruktør, dømmer
blodspor/ettersøk/spanieljakt. Debuterte i rallylydighet i 2013 og har med hell
konkurrert rally med fire hunder. Har vært leder av Luster hundeklubb og Norsk Spaniel
Klub avdeling Sogn og Fjordane i mange år og har hatt en del andre tillitsverv. Jeg har
blitt tildelt NKK's sølvmerke for dette arbeidet.
Styremedlem - Inger Dragland:
Jeg heter Inger Dragland og hører til i Harstad Hundeklubb. Jeg begynte å trene rally i
2009 etter et nybegynnerkurs. Jeg ble godkjent NKK Trinn 1 instruktør og
rallyinstruktør i 2011. Vi har et flott rallymiljø i klubben vår, og jeg kjører både interne
kurs og kurs som innleid instruktør i regionen i tillegg til å trene egen hund. Har fått
opprykk til klasse 3. I 2015 ble jeg også godkjent rallydommer.
Styremedlem - Sunniva Rasch:
Jeg heter Sunniva Rasch, er 25 år, har nylig flyttet til Grong og jobber i Namsos. Har
instruktørkurs fra Oslo Hundeskole og klikkertrenerkurs fra Canis. Er instruktør i Catch
Hundetrening. Skal holde Rallykurs for klubben til våren. Jeg studerer til å bli dyrepleier
i Danmark og er ferdig der til høsten. Jeg meldte meg inn i den lokale hundeklubben der i
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høst og har trent Rally med dem. Det er artig å se hvordan Rally er i andre land, kanskje
vi kan få til stevner på tvers av grensene? Jeg går klasse 3 med min 5 år gamle blanding.
Jeg har også en aussiejente på 11 mnd som jeg skal satse bruks og redning med. Totalt
har vi fire hunder. (En vorsteh og en jämthund). Jeg håper jeg kan bidra til at det
kommer flere stevner på kalenderen i denne regionen.
Varamedlem - Anneli Bentsen:
Jeg har to staffordshire bull terriere ved navn Ayla og Opie. Ayla og jeg har aktivt drevet
med rallylydighet siden 2013, og konkurrerer nå i Elite. Opie er i klasse 3, men er tatt ut
av konkurranser. Utenom rally trener vi agility, nosework og spor. Vi tilhører
Fredrikstad og omegn brukshundklubb, hvor jeg også er gruppeleder av
rallylydighetsgruppa.
Revisor
Revisor - Hilde Andrea Nyseter:
Jeg jobber som lærer/forsker, er 31 år, og bor i Lier med mann og to barn. Den mer
«hundefaglige» bakgrunnen min har jeg fra instruktørutdanning gjennom hundeskolen
jeg jobba ved som ung, i tillegg til hundtrenerutdannelse hos Turid Rugaas. I 2003 var
jeg med på å starte opp rallysporten i Norge, og sporten har opptatt mye av fritida mi
siden den gang. Jeg debuterte med buhunden Chess i 2004, og vi oppnådde et napp til
elite før hun ble pensjonert grunnet sykdom. Vi konkurrerte også agility aktivt, samt LP
på rekruttnivå. Nå har vi buhunden Birka, som foreløpig kun er familiehund. Lenge var
jeg rallyansavrlig i DBHK, og jeg instruerer fortsatt månedlig der. Jeg fikk dommerlisens
på nyåret i 2012, og har vært så heldig å få reise mye rundt på dommeroppdrag siden
den gang. Jeg har deltatt i flere runder av regelverksrevidering og øvelsesutvidelser, og
fikk lov til å instruere NRLs dommerkurs høsten 2014.
Vararevisor - Anne Rese:
Jeg har trent rally i ca. 7år og har en 10 år gammel pensjonert dobermann tispe. Vi
trener også Smeller. Jeg har i flere år vært uoffisiell leder av rallygruppa i DBHK og
arrangert mange rallystevner. Jeg har sittet flere år i styret i DBHK som kasserer og jeg
har arbeidet som regnskapssjef og Financial Controller.
Valgkomiteen
Leder - Lajla Lyseggen:
Jeg har holdt på med rallylydighet siden 2009 og har hatt hunder i eliteklassen og kl 3.
Nåværende hund er i kl 2. Jeg er også dommer i sporten og er i ferd med å utdanne meg
til instruktør. Foruten rallylydighet liker jeg godt rundering og spor i tillegg til smeller
og LP. Jeg har hatt ulike raser, begynte med schäfer, deretter retriever og de siste årene
har det vært portugisiske vannhunder.
Medlem - Eva Lynn Karstensen:
Jeg heter Eva, er 48 år og bor på Bærums Verk med mann, hundene og 3 katter. Har to
blandingshunder El Ninjo dalmatiner/engelsk setter på 8 år og Snoopy på 4 år. Med
Ninjo konkurrerer vi Rallylydighet i elite, vi debuterte i 2014 og oppnådde samme år
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Hederspremie. I LP starter vi en sjelden gang, og er i klasse 2. Deltar også i Smeller. I
tillegg trener vi mye Freestyle (håper å få startet litt her og) og trener litt spor og
rundering for moro skyld. Med Snoopy jobber jeg mye med atferd da han har endel
utfordringer, men trener også Rallylydighet, LP, Freestyle, Smeller og Spor med ham.
Har en ettårig klikkertrenerutdannelse fra Canis, en ettårig
problemhundtrenerutdannelse og går i år instruktørutdannelsen til Catch. Vi deltar
hvert år på mange ulike kurs og seminarer innen flere grener/temaer. Jeg brenner for
hundetrening og etter å lære mest mulig.
Medlem - Magnhild H Opedahl:
Jeg er 48 år, bor på Sotra vest for Bergen, er gift og jobber hos ACOS AS. Jeg har en JRT
som jeg har trent Rallylydighet med i ca 2 år. Jeg trener også litt lydighet og er aktiv
innen Barn hunting. Jeg har vært med å arrangere to RL-stevner i Sotra
Brukshundklubb. Som medlem i valgkomité ser jeg frem til å lære mer om NRL, og få en
liten mulighet til å påvirke sporten fremover.
Vara - Kjersti Pettersen:
Jeg ble kjent med Rallylydighet når jeg tok trinn 1 utdannelsen min hos NKK i 2011.
Jeg ble godkjent rally instruktør i 2013 og har holdt mange kurs og treningstimer i
Drøbak Hundeklubb etter det. I Drøbak hundeklubb har vi nå ekvipasjer i alle klassene,
selv har jeg kun opprykk til klasse 3. Jeg gleder meg fortsatt til rallytreningene i klubben.
I løpet av tiden jeg har vært instruktør har det vært fire stykker som har gått som
hjelpeinstruktører i DHK; alle 4 er i dag godkjente instruktører.
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