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Saksliste: 

• Godkjenne innkalling og tilstedeværende medlemmer

• Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å undertegne 
protokoll

• Årsberetning

• Regnskap med revisors beretning

• Budsjett

• Kontingent

• Ny klubb lov revidert

• Innkomne Forslag

• Valg 
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Styret 
Funksjon pr Navn Tidsrom Kommentar 

Leder 2-År Lars-Kristian Jakobsen 2017-2019 Ikke på valg 

Nestleder 1-år Oddgeir Nergaard 2017-2018 Nyvalg 

Styremedlem 2-år Asle Wiik 2017-2019 ikke på valg 

Styremedlem 1-år Hanne Trones/Kine Sandvik 2017-2018 Nyvalg 
Styremedlem 1.år Ruth Sjåfjell 2017-2018 Nyvalg 

Vare 
Styremedlem 

1-år Hanne Trones 2017-2018 Nyvalg 



Styrets årsberetning 

Narvik hundeklubb har hatt et aktivt år til tross for utfordringer med bemanning i enkelte 

grupper. Videre er økonomien til klubben god. 

Styret har jobbet godt gjennom hele året. Det er avholdt Årsmøte, ekstraordinært årsmøte, 

6 styremøter og et medlemsmøte. 

Alle frivillige organisasjoner må til enhver tid kritisk vurdere sin organisering og være 

endringsvillig slik at en til enhver tid sikrer at klubbens verv er håndterbare og levelige for 

tillitsvalgte. Her tok Narvik hundeklubb viktige og riktige steg i 2017. 

Den nye organisasjons-strukturen som er nedfelt i klubbloven har fungert bra mht. å sikre 

økonomisk styring, NKK-relatert forvaltning og merkantile funksjoner i klubben. Pga uheldige 

omstendigheter har opprettelsen av faglig råd, slik klubbloven forutsetter, tatt lengre tid en 

beregnet. Arbeidet er imidlertid kommet godt i gang, alle gruppene har leder og faglig råd 

har valg sin leder. I samråd med gruppelederne anbefaler styret derfor at ordning med faglig 

råd videreføres i klubben, slik at dette organet kan utvikles i samsvar med klubblovens 

intensjon. 

Klubben har en del utfordringer på anleggs-siden. Vi trenger både arenaer til konkurranser 

og stevner, samt treningslokale om vinteren. I høst var vi heldige og fikk leie Norlines-lageret 

av Narvik havn, men klubben måtte dessverre flytte ut på seinvinteren. 

Den positive lærdommen klubben bør ta med videre etter tiden i Norlines-lageret, er at når 

klubben har gode treningsanlegg, så øker tilslutningen, aktiviteten og trivselen i klubben. 

Dette bør vi alle ta med oss som motivasjon for videre utvikling av Narvik hundeklubb. 

Styret takker alle medlemmer og tillitsvalgte for samarbeidet i 2017. 
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Årsberetning utstilling, 2017 

Utstillingskomiteen bestod av følgende: 

Utstillingsleder: Oddgeir Nergaard 

Påmeld/sekr/utstillere: Bodil Nergaard 

Økonomi: Asle Wiik 

Premieansvarlig: Anne-Lize Kynsveen 

Kjøkkenansvarlig: Ruth Sjåfjell/Gunn Bregge 

Plassjef: Leif-Arne Olsen 

Rallarutstillingen ble arrangert helgen 27.-28. mai, i Skjomen. En utmerket utstillingsplass. 

Også i 2017 hadde vi samarbeid med Norsk Berner Sennenhundklubb avd. Nord, et samarbeid som 

fungerer utmerket og som begge klubbene har fordeler av. 

Deltakere: 

Eksteriør: 330 

Valper: 50 

LP: 3 

En STOR takk til alle medlemmer som var med å bidra til at Rallarutstillingen nok en gang ble en 

suksess, både for arrangør og utstillere. Uten alle dere frivillige, så kunne vi ikke fått til et så bra 

arrangement. 

Nok en gang kan vi også se tilbake på en utstilling som bidrar godt økonomisk i klubbkassa, nesten 

sekssifret beløp i pluss. Det må vi si oss fornøyd med. 
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Oppsummering fra jaktgruppa 2017. 

Fellestreninger under vår/sommer og høsten. 

Et jaktkurs ble arrangert i Narvik området august -17. for alle nivåer. 

Flere deltagere fra gruppen har deltatt på jaktkurs i Bodø. 

En dobbel jaktprøve ble arrangert av jaktgruppen andre helgen i august -17. Der var deltagere fra 

Finland, Sverige og Norge. 

En liten oppsumering av oppnådde jaktprøveresultat 2017. Noen av gruppens medlemmer har 

deltatt på prøver i Tromsø og Narvik. Berit Hergot med Loke, 1 pr BK i Tromsø og Marta Ranseth 1 pr 

i BK i Narvik. Ragnhild Birkestrand 2x1 pr i AK med Lura, og Evy B Johansen 2x1 pr i AK med Åckra. 

Mvh Evy B Johansen 

https://www.facebook.com/berit.w.hergot?fref=gs&amp;dti=232227486972912&amp;hc_location=group
https://www.facebook.com/marta.smabakk?fref=gs&amp;dti=232227486972912&amp;hc_location=group
https://www.facebook.com/ragnhild.birkestrand?fref=gs&amp;dti=232227486972912&amp;hc_location=group
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Årsberetning agilitygruppa Narvik Hundeklubb 2017 

I 2017 har agilitygruppa vært aktiv med treninger minst 2 ganger i uka hele året. Året begynte med 

innendørstreninger i Kuraasbygget. Sommerstid var treningene utendørs på klubbens område i 

Rombakken, og på slutten av året foregikk trening inne i Norlines-bygget nede på havna. Agilitytreninga 

har klassisk sett vært på onsdager fra 18:00 og søndager fra 16:00, men denne vinteren ble det en liten 

endring på treningstidene, som per nå er tirsdager fra 18:00 og søndager fra 17:00. 

Gruppa har i 2017 hatt åtte til ti treningsaktive medlemmer, hvorav minst sju har konkurrert i agility. 

Fire av klubbens agilityekvipasjer deltok på NM i agility, hvorav tre kom til finalen. I tillegg har to 

ekvipasjer fra gruppa deltatt på landslagsuttak. Dette synes vi i gruppa er kjempestort! 

Agilitygruppa kjørte nybegynnerkurs i agility i februar 2017. I mai ble det holdt utestevne i agility på 

Ankenes (da var det enda snø), og i juni ble det holdt én-dags agilitystevne på klubbens områder i 

Rombakken. I August ble det arrangert tredagersstevne i agility i Skjomen, som på tross av delvis mye 

regn hadde bra oppmøte, og deltakere og dugnadsfolk som stilte med godt humør. Klubbmesterskap i 

agility ble arrangert i forbindelse med tredagersstevnet. Gruppa hadde også agility-kurs med ekstern 

instruktør Jan Egil Eide i september. 

Vi er ei gruppe som trener uten instruktør til daglig, men hjelper hverandre å bli bedre. Vi prøver å 

arrangere kurs og treningssamlinger jevnlig, som passer for både nybegynnere og viderekommende. Vi 

drar gjerne på konkurranser sammen, og har fokus på det sosiale. Vi liker å grille på kvelden, og 

prate og kose oss utenom konkurransetida. Vi støtter opp om hverandre og prøver alltid å få hverandre til 

å prestere best mulig. Vi planlegger å arrangere et nytt nybegynnerkurs i agility i februar 2018, og har 

planer om å dra på stevner sammen når stevnesesongen begynner. Vi håper å beholde det gode 

treningsmiljøet vi har i gruppa, og gjerne få flere aktive treningskamerater! 
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Årsberetning for Rallylydighet Narvik Hundeklubb 2017 

Gruppa har det siste året arrangert nybegynnerkurs og videregående kurs i Rallylydighet. 

Disse kursene hadde godt med påmeldte, å vi gleder oss over å se at flere av deltakerne fortsetter å 

trene rally sammen med oss. 

I slutten av juni arrangerte gruppa tre dagers Rally-stevne i Skjomen. 

Dette stevnet er populært, å vi ser at med 60 deltakere pr. dag, så trekker vi folk fra hele Nord- 

Norge. 

I november hadde vi Introkveld i Rallylydighet, hvor vi presenterte sporten og gruppa for alle som 

ønsket å komme å se. Dette medførte at vi fikk flere medlemmer som trener sammen med oss. 

Gruppa har også gjennom året hatt flere temakvelder, med sosialt samvær og Pizza. 

Disse kveldene har blitt brukt til planlegging av trening og kurs. 

Det gleder oss å se at vi øker i faste deltakere på treningene, og at medlemmene våre konkurrerer, 

og viser seg frem på stevner rundt om i løpet av året. 
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Konkurranser/Prøver 

Disse konkurranser er gjennomført i 2017

Lydighetsprøver 
Brukshund konkurranser 
Agility prøver   
Jaktprøve for retrievere  
Blodsporprøve  
Rallarutstilling  
Valpeshow  
Karaktertest
Rally-lydighetkonkurranser

Alle konkurranser er gjennomført etter NKK regler og konkurransene/prøvene er godkjent av 
Norsk Kennel Klub.

Økonomi: 

Klubben har god økonomi 
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Tilknytning: 

Narvik Hundeklubb har vært samarbeidende med Norsk Kennel Klub (NKK) Og medlem i Norsk Brukshund sports 
Forbund (NBF) i 2017.  

Klubbhus: 
Treningen vår/sommer var lagt til Rombakken og Fagernesbanen. I tillegg er konkurranser lagt til 
Rombakken/ Skjomen og Fagernesbanen.    

Klubben leier Kuraashallen/Norlines til innendørs trening. 



Narvik Hundeklubb 

976982134 

Regnskapsår 01.01.2017 - 31.12.2017 

Gjelder periode: 01.01.2017 - 31.12.2017 

Balanserapport 

Ved 

periodens 

begynnelse Endring 

Ved 

periodens 

slutt 

EIENDELER 

Anleggsmidler 

1100 Bygninger 288 570,82 -50 000,00 238 570,82 

1200 Treningsmatter Hall 12 000,00 -6 000,00 6 000,00 

1249 Stiga Gressklipper 3 890,00 -3 890,00 0,00 

1280 Tidtakersystem Agility/Rally 22 984,36 -10 000,00 12 984,36 

327 445,18 -69 890,00 257 555,18 

Omløpsmidler 

1460 Rosetter for salg 10 000,00 -10 000,00 0,00 

1920 Bankinnskudd 87 058,91 135 446,95 222 505,86 

1922 DNB 342,13 0,00 342,13 

1923 DNB Vips 1 464,07 13 372,03 14 836,10 

1928 Utstillingskonto 601,18 1 799,09 2 400,27 

1929 Hall Leie 1 280,32 786,98 2 067,30 

1930 H-rente 507 445,89 3 298,40 510 744,29 

608 192,50 144 703,45 752 895,95 

SUM EIENDELER 935 637,68 74 813,45 1 010 451,13 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital 

Egenkapital (innskutt og opptjent) 

2050 Annen egenkapital -935 637,68 0,00 -935 637,68

Udisponert resultat 

Udisponert resultat 0,00 -69 508,77 -69 508,77

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -935 637,68 -69 508,77 -1 005 146,45

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

2400 Leverandørgjeld 0,00 -5 304,68 -5 304,68

Sum gjeld 0,00 -5 304,68 -5 304,68

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -935 637,68 -74 813,45 -1 010 451,13

Avvik 0,00 0,00 0,00 

Utskrevet av Kasserer Narvik Trekk og Brukshundklubb 14.02.2018 19.23.24 Visma eAccounting 





Til årsmøtet i Narvik Hundeklubb -

Revisjonsberetning for N.H.K 2017 

Jeg har revidert årsoppgjøret for regnskapsåret 2017 for 
Narvik Trekk- og Brukshundklubb, og som viser et overskudd på kr. 69.508,77 

Årsoppgjøret for regnskapsåret består av klubbregnskap og tilhørende 
undergrupper, utstillingregnskap, årsoppgjør og behandling av dens anliggender 
for øvrig. 

Jeg har utført revisjonen etter gjeldende lover og god revisjonsskikk, med kontroll av 
bilag i forhold til førte regnskaper og notater, med avstemming av post- og bankkonti 
som vi har ansett som nødvendig for å bekrefte at regnskapet ikke inneholder noen 
vesentlige feil eller mangler. 

Etter min mening er oppgjøret gjort opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og 
gir et forsvarlig uttrykk for Narvik Hundeklubb økonomiske stilling for resultat og 
virksomhet i regnskapsåret 20 l 7. 

Narvik, 27. februar 2018 

�Wle- O!isfl// 
Ståle Olsen 

Revisor 



Budsjett 2018
Narvik Hundeklubb

Konto Beskrivelse Budsjett 2018 Resultat2017

3011 Kafe 60 000 61 800

3012 Parkering 33 000 32 900

3013 katalog 6 000 6 100

3014 lodd 5 000 5 000

3021 Kurs 37 000 36 700

3100 Studieforbundet 12 000 11 400

3115 Norlines 12 000 19 100

3125 Medlemskontigent NKK 52 800 53 000

3155 Grasrota Norsk Tipping 34 000 33 100

3320 Påmeldingsavgift 216 000 219 000

3945 MVA Kompensasjon NKK 60 000 55 400

3948 Lotterier, bingo etc 66 000 65 000

KOSTNADER

-4010 Reise Kurs/Dommere -168 000 -160 000

4011 Reise Stotte -30 000 -11 000

4013 Aktivitestavgift -22 800 -21 000

4020 Administrasjon -80 000 -140 000

4110 Klubbhus -12 000 -9 000

4111 Leie Lokaler -24 000 -6 500

4112 NorLines Leie -36 000 -34 000

4210 Premie/ Utmerkelser -42 000 -38 800

4225 Moter/ Arrangement -20 000 -16 400

4320 Materiell -70 000 -56 000

4322 Kafeutgifter -30 000 -25 000

7320 Reklamekostnader -6 000 -500

RESULTAT 53 000 80 300
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Kontingent: 

Styret foreslår ingen økning av medlemskontingenten fra og med  01.01.2019
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Sak til årsmøtet 

Hei 

Ønsker å få in IPO som en undergruppe til brukshundsgruppen. Dette før å øke tilbudet og sterke en 
relativt liten gruppe. 

Mvh 

Markus Eriksson 

Endringsforslag fra  årsmøtet

Narvik Hundeklubb godkjenner IPO/RIK som aktivitet under brukshundgruppa. Styret delegeres 
oppgaven med å utforme og godkjenne  retningslinjer for treningen , herunder også C-arbeid
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ÅRETS HUNDER – 2017 

Årets Utstillingshund 2017 
Toot’s Just A Dream 

Marley
Ida Helene Sivertsen 

Årets Agilityhund 2017 
Toberio 

Montana Monty
Maija Vinnika 

Årets Rallylydighetshund 
2017 

Vassi, 
Susanne 

Palm 
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Klubbmestere Narvik Hundeklubb Rallylydighet 2017 

Klasse 1: 
1. Plass Marianne Vassbakk med Yva

Klasse 2: 
1. Plass Susanne Palm med Vassi

Klasse 3: 
1.Plass Susanne Palm med Vassi

Klasse Elite: 
1.Plass Roger Fredriksen med Xena

Klubbmestere Agility Narvik Hundeklubb 2017 

Agility stor: 
Ruth Sjåfjell 

Easy 

Agility liten/mellom: 
Christine L Krane  

Ia 

Klubbmester Hopp Stor 
Maija Vinnikka  

 Monty 

Agility Hopp liten 
Kirsti-Line   Korsvik Eliassen 

Ozzy 

https://www.facebook.com/marianne.vassbakk?fref=gs&amp;dti=437404483269450&amp;hc_location=group
https://www.facebook.com/susanne.palm.31?fref=gs&amp;dti=437404483269450&amp;hc_location=group
https://www.facebook.com/susanne.palm.31?fref=gs&amp;dti=437404483269450&amp;hc_location=group
https://www.facebook.com/RogFre77?fref=gs&amp;dti=437404483269450&amp;hc_location=group
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