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1: Styret 2017 

 

 

Leder Kari Anne Overskeid Valgt  2017 for 2 år 

Nestleder Solveig Zetterstrøm Valgt 2016 for 2 år 

Sekretær Inger Handegård  Valgt 2017 for 2 år 

Kasserer Elin Tengs Valgt 2017 for 2 år 

Styremedlem Anneli Bentsen Valgt 2017 for 1 år 

Styremedlem Inger Dragland Valgt 2017 for 1 år 

Vara Sunniva Rasch Valgt 2017 for 1 år 

 

Rev isor:   Hilde Nysether       Valgt 2017 for 1 år 

Vararevisor:   Anne Rese       Valgt 2017 for 1 år 

 

Valgkomité (alle valgt 2017 for 1 år):  

Leder: Lajla Lyseggen, Medlem: Eva Lynn Karstensen og Magnhild H Opdahl Vara: Kjersti Pettersen 
 

2: Styremøter 
 

I 2017 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 ti l diskusjoner før og etter møter. 

 

3: Årsmøte 2017  
 

Ble holdt 4. mars på Lillestrøm. 28 medlemmer møtte.  

 

4: Økonomi 
 
Klubben har i 2017 gått med et underskudd, men underskuddet ble mindre enn budsjettert. 

Se regnskap. 
 

5: Medlemstall 
 

Norsk Rallylydighetsklubb hadde 390 medlemmer ved utgangen av 2017. 

Dette er en økning på 59 medlemmer siste året, noe som er en svært gledelig utvikling.  

Klubben har foreløpig ingen familiemedlemmer. 

 
* Medlemstallet dette året er sti pulert  da det ikke går fr em nøyakti g i årsberetningen.  

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

137 175 240 248* 256 264 331 390 
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6: Medlemskontingent 
 

Medlemskontingenten er fremdeles kr. 150 for vanlig medlem og kr. 100 for familiemedlemmer. 

 

7: Medlemsinformasjon  

 

Norsk Rallylydighetsklubb oppdaterer aktivt hjemmesiden sin med viktig medlemsinformasjon. I første 

del av 2017 fortsatte problemene med hjemmesiden og det ble derfor bestemt å flytte hjemmesiden og 

bygge den om. Dette arbeidet ble gjort høsten 2017 slik at klubben ved utgangen av året begynner å 

få det meste av viktig informasjon ut på ny hjemmeside.  

 

Klubben har en egen facebookside med hyppige oppdateringer.  

I 2015 var det 1500 som liker siden, i 2016 var det 1848 og i 2017 var det 2223. Facebook er en rask 

måte å informere medlemmer og andre med interesse for sporten. 

 

I tillegg ti l 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.  
 

8: Instruktører  
 

NRL har godkjent 18 nye instruktører dette året.   Totalt antall instruktører = 77 

Fylker som ennå ikke har godkjente instruktører i rallylydighet er Telemark.  

 

9: Dommere  

NRL har godkjent 2 nye dommere dette året. Totalt antall dommere = 19  

Det ble startet opp dommerkurs med 15 dommerelever. Kursholdere er Hilde Nysether, Maria Opstad 

og Solveig Zetterstrøm. Alle kursdeltakerne har gjennomført kurshelgene  så vi håper å ha mange nye 

dommere neste år. 

 

10: Mellomtitler  
 

2015 var første året man kunne oppnå mellomtitler i rallylydighet, lydighet og agility. 

Tallene finnes i NKK’s championatstatistikk. Tallene for 2017 viser at antall mellomtitler fortsetter å 

stige i alle tre klassene. 

 
 2015 2016 2017 2018 
Klasse 1 64 219 278  

Klasse 2 40 135 161  

Klasse 3 18 67 86  

 

11: Nye rallylydighetschampions  
 

Det ble godkjent 70 nye rallylydighetschampions i 2017, som er mer enn en dobling fra året før – for 

andre år på rad!  

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NRLCH 4 16 16 29 70  
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12: Klubbens HP-vinnere 2017 
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Frist for å søke HP er 31.12 hvert år. Fører må være medlem av klubben ved premieringene. 
Det kom inn 54 søknader, flere hadde søkt to ganger og et par søknader ble ikke godkjent. 45 

søknader ble godkjent for 2017, mot 31 i 2016. Ekstra hyggelig er det at HP-vinnerne er fra hele 18 
ulike raser + blandinger (17 ulike raser i 2016). Alle vinnere får brodert kobbel og stor HP-rosett. 

 

 13: NM 2017 

NM gikk i Jevnaker på flotte gress-sletter der. Årets NM ble 
løst på en ny måte. Det var mulighet å kvalifisere seg direkte 

til finalen ved å oppnå 3 x premiering i eliteklasse etter at 
påmeldingsfristen for NM 2016 gikk ut – dvs. i løpet av de 12 

siste måneder. 71 hunder kjempet og de 49 plassene for 
direkte kvalik. Fjorårets NM-mester var direkte kvalifisert og 

49 andre fikk være med basert på de tre beste resultatene 
siste året. Laveste poengsum for direkte finaleplass var 584 

poeng, som er et snitt på 194,3 poeng. Det var 10 plasser 
igjen der man kunne kvalifisere seg på lørdagens stevne. 

Selve NM-arrangementet ble satt ut til teknisk arrangør var 
Hadeland Hundeklubb som hadde gjort en formidabel jobb 

for å få til et flott NM med deltakerrekord. De arrangerte 
dobbelt rallystevne i til legg til NM-finalen. Værgudene var på 

arrangørenes side nesten hele lørdagen og absolutt hele 
søndagen. Nytt i år var at vi hadde en NM-fotograf som 

tilbydde seg å ta bilder av alle NM-finalistene – noe som ble 
satt stor pris på av mange. 

Til lørdagens kvalik var det påmeldt utrolige 92 i eliteklassen. Dette er ny rekord! På grunn av så 
mange påmeldt i eliteklasse kunne de ikke dømmes av en og samme dommer. Hundene ble derfor 

delt i to puljer og klassen måtte for første gang i historien dømmes av to dommere. De som allerede  
var forhåndskvalifisert for NM-finale, knappe 30 hunder, startet først for dommer Hilde Nysether. 

Etterpå, på samme bane, gikk alle de over 60 påmeldte som kjempet om de 10 gjenværende 
finaleplassene for Maria Syltebø Opstad. Dommerne hadde laget en flott lang og logisk kvalikbane 

med 22 skilt. Bare 27 av de 92 kom seg gjennom banen uten disk og mange av disse fikk mye 
poengtrekk grunnet tidsbruk. Da en stor prosent av de som kom gjennom banen uten disk allerede var 

kvalifisert ti l finalen, holdet det med 162 poeng for å få en av de 10 resterende finaleplassene. 

Finalen ble dømt av Kirsti Kahrs og Merete Kristensen. Solveig Zetterstrøm måtte trø til som vikar litt 

utpå dagen grunnet sykdom. Overdommer var Bente Fredriksen. De to dommerne dømte hver for seg 
og trekkene ble lagt sammen og delt på to. Ved uenighet i høye trekk (5 poeng) og disk, avgjorde 

overdommer. 

Søndagens finalebane hadde 21 skilt. Det var en litt raskere bane for bare en av de som ikke disket 

fikk trekk poengtrekk grunnet tid. Også denne banen var fin og logisk oppbygget, men krevende slik 
en finalebane skal være. Hele 21 av 60 hunder kom gjennom uten disk. Alle de fikk premie og de 10 

beste fikk også NM-rosetter. 

NM-vinner 2017 ble Karianne Johansson, Akershus, med golden retriever  

RL3 AG2 AGH2 Solsvingens Chablis 

Nr. 2 med samme poengsum, men med litt lenger tid ble Silje Tellnes Kvammen, Hordaland, med 

border collie RL3 NRLCH Emenems Xtrem Fanta. 

Nr. 3 bare et halv poeng etter vinneren ble Anne Lise Ytreberg, Oslo, med border coll ie Kronvallarens 

Pondus. 
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Antall påmeldte NM 2016:  
Tall i parantes er NM 2016  

Lørdag Søndag 

Klasse 1 31  (29)  31  (30)  

Klasse 2 36  (28)  31   (30)  

Klasse 3 32  (44)  33   (44)  

Elite (kvalik lørdag) 92  (68)  69   (62)  

Finale   60  (22)  

Sum 191 (169) 224 (188) 

 

14: Alle stevner 2017; antall hunder påmeldt, starter og statistikker 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall stev ner  68 77 88 136 162 

NRL stev ner 15 5 7 4 0 

 

I år ble NM satt bort til samarbeidende klubb slik at klubben arrangerte ingen egne stevner.  

NM-finale er en uoffisiell konkurranse som ikke er talt med i oversikten, men der NRL har fått 

påmeldingsavgiften og stått for premiene. 

 

I følge tall fra NKK hadde rallylydighet 9808 påmeldinger i 2017, mot 6148 i 2016 og i overkant av 

5000 i 2015. Det er en stor og gledelig vekst! Av disse kom 8863 til start – fordelt på 2604 i klasse 1, 

2015 i klasse 2, 1833 i klasse 3 og 2408 i elite. Startene er fordelt på godt over 100 ulike raser. I 

eliteklasse startet 56 ulike raser + blandingshunder (mot 51 i fjor). Få andre hundesporter kan vise til 

tilsvarende rasevariasjon. 

 

Premiering i klassene i prosent (%) – trender i sporten 

 

Eliteklasse 1 2 3 0 Disk 

2017 27 9 2 1 61 

2016 25 8 2 1 64 

Klasse 3 1 2 3 0 Disk 

2017 25 14 5 3 53 

2016 29 15 3 2 51 

Klasse 2 1 2 3 0 Disk 

2017 45 8 4 4 39 

2016 53 10 3 4 30 

Klasse 1 1 2 3 0 Disk 

2017 60 5 3 2 30 

2016 61 5 3 3 28 

 

I eliteklasse har antall 1. premier steget med 2 % og antall disk gått ned med 3 %. 

I klasse 3 har antall 1. premier gått ned med 4% og antall disk steget med 2%. 

I klasse 2 har antall 1. premier gått ned med 12% og antall disk har steget med 9%. 

I klasse 1 har antall 1. premier gått ned med 1% og antall disk har steget med 2%. 
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15: NKK’s særkomité for bruks og aktivitet (Sportshundkomiteen)  
 

NRL har nå en plass her.  

 

16: Arbeidet med nytt regelverk 
 

Siden det ikke finnes en formell kompetansegruppe for rallylydighet så er det NRL -styret som er dette 
ifølge NKK. Styret opprettet en arbeidsgruppe på syv personer sammensatt av representanter fra 

styret, dommere, instruktører og utøvere med god kompetanse. Det ble avholdt 30 gruppemøter – 5 
av disse i 2017. NKK la utkast til nytt regelverk ut på høring. Høringsfristen var 20. januar 2017. NKK 

er høringsinnstans og tar i mot alle innspill/merknader til høringsforslaget. Mange klubber benyttet seg 
av muligheten til å sende inn merknader til høringsutkastet og etter høringen ble det noen justeringer. 

Nytt regelverk ble gjort gjeldende fra 1.1.2018. 
 

17: Salg av profileringsartikler 
 

Det ble solgt gensere og T-skjorter på NM og på slutten av året også via e-post og på DOGS4ALL.  

 

18: DOGS4ALL 2017 
 

Vi fikk ha stand på utstillingen mot å ha oppvisning i store ringen både lørdag og søndag. Det hele ble 
en stor suksess. Takk ti l alle som var med både med å gå og stå på standen. 
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Regnskap for 2017 med budsjett for 2018 

 
 
 

 

 


