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Norsk Schäferhund Klub avd. Hedmark 
 

Dagsorden: 
Åpning av møtet 

1) Avklare og godkjenne antall stemmeberettigede og velge stemmekorps og to medlemmer 
til å skrive under protokollen 

2) Godkjenne innkallingen 
3) Godkjenne saksliste 
4) Valg av møteleder 
5) Sekretær fører protokoll 
6) Behandle årsberetninger 
7) Godkjenne regnskap med revisors beretning 
8) Budsjett for neste år tas til etterretning 
9) Behandle innkomne forslag i hht §3-1-1 
10) Valg 

a. Leder, 2 år 
b. Nestleder, ikke på valg 
c. Kasserer, ikke på valg 
d. Sekretær, 1 år 
e. Styremedlem, 2 år 
f. To varamedlemmer, 1 år 
g. Representanter og vararepresentanter til Representantskapet 
h. Delegaterer til NKK’s regions årsmøte 
i. Revisor, 2 år og Vararevisor, 1 år 
j. Valgkomité med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt varamedlem for 1 år 
k. Andre utvalg som måtte være ønskelig 
l. Styret velger ved konstituering en brukshundsansvarlig blant styrets 

medlemmer 

 

 

29. januar 2023 

For Norsk Schäferhund Klub avd. Hedmark 
 

Britt Haugen sekretær(sign) 
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Styrets årsberetning 
Styret har i perioden 15.02.2022-13.02.2023 bestått av: 

Leder:   Frode Thane Larsen 
Nestleder:  Bjørn Lie 
Sekretær:  Britt Haugen 
Kasserer:  Trine Uthus 
Styremedlem:  Lisbeth V. Hyllvang 
Varamedlem:  Kai Tofthagen 
Varamedlem:  Øyvind Sæther  

Styret har i perioden hatt fire styremøter, samt en rekke arbeidsmøter i forbindelse med 
forberedelser til arrangementer. I tillegg til møter har det vært dialog både på epost og telefon. 
Styret har iverksatt restaurering av kjøkken og sekretariat. Forberedelser av dette ble 
gjennomført høsten 2022 og selve restaureringsarbeidet er planlagt senvinter/vår 2023. 

Det ble holdt medlemsmøte 19. mars i forbindelse med gjennomgang av sakspapirer til 
Representantskapsmøtet. Klubbens delegater på NSchK Representantskapsmøte i april var 
nestleder Bjørn Lie og styremedlem Lisbeth V. Hyllvang. Delegat til NKK Regionmøte var 
sekretær Britt Haugen. 

Årets terminfestede arrangementer og øvrige aktiviteter har blitt avviklet i henhold til den 
vedtatte aktivitetskalenderen, bortsett fra to prøver som måtte avlyses da det ikke var noen 
påmeldt. Klubben har hatt bra med deltakere både på lydighetsprøver, tester og på 
utstillinger.  

Miljøtreningene på onsdager har det vært veldig god oppslutning om, med inntil 16 hunder i 
fellesdekk. Til tross for dette og annen aktivitet er det ikke mange medlemmer som betaler 
aktivitetsavgift. 

Styret gratulerer alle medlemmer som har startet i ulike konkurranser og oppnådd 
resultater. 

Flere klubber har henvendt seg til avdelingen for å leie Brandsrudsletta. Sommeren 2022 var 
det campus med rallylydighet en uke i juli. 

Medlemstallet ved utgangen av året var 166 (i 2021 var det 138). 

Hovedstyrets ærespremie utstilling tildeles BH-VT IAD IGP1 LPI Gaya Av Thorarinn med eier 
Nina Røstad i klasse langhår og N UCH BH AD IGP3 Team Marlboro Apollo med eier Frode 
Thane Larsen og Geir Flønes i klasse normalhår.  
Hovedstyrets ærespris i lydighet går til BH-VT Finika’s Nemi med eier Ivar Smedsrud. 

En stor takk til de som har stilt opp og bidratt slik at våre arrangementer har blitt gjennomført 
med ros fra dommere, deltagere og publikum. En spesiell takk til Dr. Clauders, ved Frode og 
Jannicken Larsen som har stilt opp med premier til alle våre arrangementer. 

Løten, 29. januar 2023  

 

Frode Th. Larsen (leder)  Trine Uthus (kasserer) 

Bjørn Lie (nestleder)  Britt Haugen (sekretær) 

Lisbeth V. Hyllvang (styremedlem) 
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Utstilling, bruks- og lydighet, velferd og bane/anlegg  
 
Utstilling 
Medlemmer: Bjørn Lie (leder), Jannicken Larsen, Øyvind Sæther (trakk seg i mars).  
Kai og Anne-Mette V. Tofthagen har bidratt med rigging av anlegg sammen med 
banekomiteen.  
Fast sekretariat har vært: Lisbeth V. Hyllvang, Britt Haugen og Trine Uthus. Ringsekretær har 
vært Bjørn Lie, Svein Nilsen var ringsekretær på dobbeltutstillingen i august. 

Det har til sammen vært fire utstillinger i 2022, hvorav to dobbeltutstillinger. Sesongen 
startet med vinterutstilling i Aalerud stall 12. mars med 45 ekvipasjer og Sven-Erik (Pelle) 
Lundkvist (Danmark) som dommer. Utstillingen var bra besøkt, tidspunkt tatt i betraktning. 
Dommeren var i hovedsak fornøyd med de framviste hundene. 

Utstillingen i juni gikk over to dager. 11. juni var det 27 ekvipasjer som stilte for dommer 
Ulla Søgaard Hansen (Danmark) på tysk mønster og 12. juni var det 28 ekvipasjer som stilte 
for dommer Ulrica Barck (Sverige) - FCI. Fem hunder til avlskåring for dommer Bjørn 
Lundberget. 

Utstillingen i august gikk også over to dager. 27. august var det FCI utstilling med 21 valper 
og 43 voksne som stilte for Heather McDonald (Skottland). Dagen etter var det 55 ekvipasjer 
som stilte for dommer René Jørgensen (Danmark). Hyggelig kamerataften med mat og 
levende musikk på Brandsrud lørdag kveld. Tre hunder stilte til avlskåring for dommer Bjørn 
Lundberget. 

Årets siste utstilling var juleutstillingen som samlet 36 ekvipasjer i Aalerud stall. Denne gang 
med Bjørn Lundberget som dommer. 

All honnør til de som har bidratt på og utenfor banen slik at utstillingene kunne avvikles på 
en god måte. 

Bjørn Lie (sign)  

 

Bruks- og lydighet 

Medlemmer: Britt Haugen (leder), Trine Uthus, Heidi Brekke, Ivar Smedsrud, Berit Elisabeth 
Skogen, Roar Berø, Jan Larsen og Lisbeth V. Hyllvang,  

Bruks- og lydighet har hatt to planleggingsmøter hvor oppgaver har blitt fordelt. Både vår og 
høst har det vært kurs i konkurranserettet lydighet fordelt på to grupper og flere av disse 
har deltatt i lydighetskonkurranser. Komiteens medlemmer har hatt ansvar for veiledning på 
onsdagstreningene og de som har ønsket, har vært prøveledere på våre arrangementer.  

Det ble gjennomført to LP-stevner, vår og høst, to K-tester, Ferdselsprøve og 
Utholdenhetsprøve. På K-test i august var det påmeldt hele 27 hunder. Her stilte alle i 
komiteen opp sammen med flere av klubbens figuranter og de bidro til at vi fikk gjennomført 
testen på en veldig god måte. RIK Grunnkurs og figurantkurs ble gjennomført på våren. 
Gjennom sommeren har flere av klubbens ferske figuranter fått oppfølging med kyndig 
veiledning. RIK-ansvarlig har vært Britt Haugen. 

I tillegg har komiteens medlemmer bistått Velferd i kiosken og Bane-anlegg med 
rydding/rigging av Brandsrud. Dessverre måtte vi avlyse to terminfestede prøver, IGBH på 
våren og NKK Kåringsprøve på høsten på grunn av påmeldinger. 

Britt Haugen (sign.) 
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Velferd 

Kiosken er det sosiale midtpunktet og en viktig faktor som betyr mye for mange av de som 
deltar på våre arrangementer. Kiosken hadde i 2022 en omsetning på 46 292. Netto ble om 
lag 10 000 kroner.  

Kiosken har også vært tilgjengelig på organiserte treninger, kurs og prøver, og er en del av 
helheten for trivsel. Med velvillig hjelp og engasjement fra flere både i og utenfor klubben, 
har vi gjennomført et år vi er stolte av.  

Augustutstillingen har i mange år hatt god oppslutning. Det ble en trivelig kamerataften med 
levende musikk; trubadur Morten Wærhaug spilte låter i rock og countrysjanger. og det ble 
servering av både hjemmelaget gryterett og pizza levert fra Pizzabakeren Elverum. 

Stor takk til alle som har stilt opp med bakst og alle de som har tatt en tørn i kiosken. 

Jannicken Larsen (sign.) 

 

Bane/anlegg 

Medlemmer: Ivar Smedsrud (leder) og Jan Larsen.  
Arne Østlie, Åge Rune Engebretsen, Kai Tofthagen og Roar Berø har stilt opp som 
parkeringsvakter og bistått ellers ved behov for bygningsmessig vedlikehold og vedlikehold 
av uteområdene. 

Våren 2022 ble det avholdt dugnad med fjerning av skrot i dansehallen og opprydding ute. 
En stor jobb var maling av nytt gjerde rundt bana som ble satt opp i 2021. Det ble brukt mer 
enn 100 liter med maling, noe som gir et uttrykk for jobbens omfang. Målet var å ferdigstille 
jobben til dobbeltutstillingen i juni, og det gikk. 

Våren og forsommeren var tørr med behov for mye vanning. Gresset på Brandsrud er lagt på 
grusunderlag fra den tiden det var fotballbane og det tørker fort ut. Det ble innkjøpt slanger, 
spreder og elektrisk pumpe til erstatning for den bensindrevne. Vanning fungerer effektivt 
effektivt med vann fra bekken. Bana ble kalket på våren og dette vil vi fortsette med. Det er 
fortsatt en del ugress som kan reduseres ved maskinell lufting. Her vil vi som tidligere søke 
hjelp fra Løten kommunes anleggsavdeling som selger tjenester til ikke kommunale anlegg. 

Av større arbeider nevnes feste av løse takplater og montering av nye takrenner. Det er 
gjennomført en stor rengjøring av kjøkken og dansehallen. Trestubbene som har blitt 
stående etter trefelling for noen år siden, er nå frest vekk. Dette letter også snøbrøyting foran 
klubbhuset. 

Gresset er klippet omlag to ganger i uka i vekstsesongen. Dette innebærer mange timer og 
mye bilkjøring. Da er det ekstra hyggelig at anlegget får ros fra de som besøker oss av 
dommere, utøvere og publikum. Vi forsøker å holde «håndballbana» slik at den også kan 
brukes til trening. Denne delen ble brukt til oppstillingsplass for bobiler og campingvogner 
under dobbeltutstillingene i juni og august. Fredagen før utstilling ble det avholdt K-test med 
testbane som fikk ros både av dommere og deltagere. 

De «usynlige» jobbene er blant annet å holde toalettene med sagflis og hygieneartikler. 
Mange søppeldunker rundt på anlegget bidrar til at flere plukker opp etter hundene sine. 
Tømming skjer flere ganger i løpet av en sesong for å unngå lukt og skadedyr. Vi plukker 
dessverre sigarettsneiper og snusposer både på bana og utenfor. Dette burde være 
unødvendig særlig når vi vet at hunder kan ta skade eller dø. 
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I 2023 er det planlagt større renovering av sekretariat og kjøkken. Målet er å få et 
funksjonelt og hygienisk kjøkken i tillegg til oppholdsrom/ varmestue. 

Veien inn til Brandsrud er et tilbakevendende problem med huller og vanndammer. Det er 
planlagt en større jobb i 2023 med skraping og etterfylling av masse. 

Det koster å holde anlegget slik vi ønsker at det skal framstå som en av Norges fineste 
appellbaner og som samlingssted for klubbens medlemmer og et hyggelig sted å besøke for 
våre gjester. Arbeidet utføres av noen få ildsjeler og en stor takk til dem. Vi ser gjerne at flere 
bidrar. 

Bane og anleggskomiteen ønsker dere velkommen i 2023 til trening, prøver, tester og ikke 
minst sosialt og hyggelig samvær. 

Ivar Smedsrud (sign.) 
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Regnskap 
Klubbregnskapet er ført etter kontantprinsippet. Det vil si at inntekter og kostnader føres i 
det året innbetalingen eller utbetalingen skjer. Større avvik kommenteres i regnskaps-
rapporten eller i noter. Varelager balanseføres ikke. 

Regnskapet for 2022 viser et bokført overskudd på 8.543,81 kroner mot 153.660,98 kroner i 
2021. 

Rydding av terrenget bak klubbhuset i 2021, er bokført med 19.837 kroner til Even Rom i 
januar 2022, noe som gjør at kostnadene på Brandsrudsletta har økt. Det er også andre 
engangstilfeller som utgjør mye av utgiftene på Brandsrud, som ikke kommer til å skje for 
2023. Det er deriblant kjøpt inn vanningsanlegg slik at vi fikk vannet banen, det er også blitt 
fjernet stubber foran kiosken som var i veien når det ble brøytet, og som folk gjerne fort 
kunne snuble i.  

Vedlagt tabell over inntekter og kostnader på hoved poster for 2022, viser hvordan dette 
året har gått.  

Aktivitet Inntekt 2022 Utgift 2022 Resultat 2022 Resultat 2021 

Utstilling 84846 48562 36284 37985 

Kiosk 46292 36456 9836 16044 

LP 10099 6740 3359 13684 

Mentaltester 15349 10470 4879 18056 

Kurs 27795 5500 22295 8965 

 

I 2016 kjøpte klubben Brandsrud fra Nordbygda Fotball for 225.000 kroner. Betalingen var 
på 100.000 kroner i kontantvederlag, resten ble betalt i årlige bidrag. Klubben er nå gjeldfri. 

I 2022 har økte kostnader på strøm, mat og drikke gjort at også utgifter til drift av kiosk økt 
betraktelig. Vi har gjort vårt beste med og handle på tilbud, og være smarte når vi har 
handlet og hvor.  

Bak driftskostnadene ligger veldig mange dugnadstimer, som reparering og maling av gjerde, 
uendelig mange timer på plenklipperen og generell rydding av banen til forskjellige 
arrangementer på Brandsrud.  

Generelle kommentarer 

Kontanter: Det er opptelt 4 925 kroner etter endt år. Dette er en god blanding av parkering, 
kiosk og etterpåmeldinger på utstilling. 

Bilag/posteringer: Det er brukt en del tid på å lete opp både på bank og vipps i forhold til 
arrangement, både kurs, trening, utstilling og prøver. Vipps er det som tar mest tid, da det 
var over 750 linjer og gå gjennom. Dette kommer og av at det på siste utstilling ble brukt et 
nytt system for påmelding som gjorde at innbetalingen skjedde enten på konto eller da 
hovedsakelig vipps. Så her måtte en bruke god tid på å få sortert innbetalingene til de rette 
inntektspostene de skulle føres på.  

Inntekter diverse: I år begynte vi å selge gensere og T-skjorter med klubbens logo og avdeling 
på. Noen valgte også få navnene sine trykt på.  

Trine Uthus, kasserer (sign.) 
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Revisors beretning 
 

Til årsmøte i Norsk Schäferhund Klub. Avd. Hedmark 

 

Valgt revisors beretning for regnskapet 2022 

Årsregnskapet 2022 for Norsk Schäferhund Klub. Avd. Hedmark er gjennomgått / revidert. 

 

Regnskapet er ført på en oversiktlig måte, som har gjort det lett å revidere. 

Det fremlagte regnskap viser et overskudd på kr. 8.543,81  

Regnskapet anbefales vedtatt på generalforsamlingen. 

 

Os 22.01.2022 

Odd S. Riise (Sign.) 
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Budsjett  
Budsjettet for 2023 er basert på de reelle tallene for 2022, som vil si at utgiftene på 
Brandsrud er forventet til og bli mindre. Lottstift posten varierer sterkt, i forhold til hva vi 
kan hente støtte for. 

Det som er mest usikkert på budsjettet er utgiftene for strøm og kiosk, da disse er to utgifter 
som kan øke mye eller litt. Treningsavgift pr gang kan også variere avhengig av hvor mange 
som betaler pr gang.  

 

Post Inn  Ut Resultat 
        

Utstilling 90 000,00  45 000,00    

Kiosk 50 000,00  30 000,00    

LP-Arrangement 12 000,00  7 000,00    

Mentaltest 17 000,00  10 000,00    

Rik-Prøver 4 500,00  3 500,00    

treningsavgift 14 000,00      

Kurs 25 000,00  8 000,00    

Medlemskontigent 28 000,00      

Diverse/Lottstift 1 000,00      

Brandsrud   45 000,00    

Innkjøp eiendeler   10 000,00    

Strøm   10 000,00    

Administrasjon   12 000,00    

Portofordelinger   5 000,00    

Avskrivninger   4 000,00    

Div Bank       

  241 500,00  189 500,00  52 000,00  
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Innkomne saker 

Aktivitet/brukeravgift 

Styret har de siste to årene sendt informasjon til alle medlemmer om at de som ønsker å 
benytte anlegget på Brandsrud må betale en aktivitetsavgift som går til drift og vedlikehold 
av banen. 

Aktivitetsavgiften har vært den samme både i 2021 og 2022; kroner 600,- per medlem og for 
familie/husstand har aktivitetsavgiften vært kroner 1000,-. Regnskapet for 2021 viser en 
innbetaling på kroner 8 970,- og for 2022 kroner 13 867,00. Betalt brukeravgift gir tilgang til 
bruk av Brandsrud når det ikke er prøver/tester/utstillinger eller annen planlagt aktivitet. 

For de som ikke betaler brukeravgift, er det åpnet for drop-in. Dette er tillitsbasert. I 2022 
ble det innbetalt kroner 3 978,53. Det er i all hovedsak de som deltar på miljøtreninger som 
ligger i dette beløpet. 

Pris for drop-in har vært kroner 30 for medlemmer og kroner 50 for andre. Styret foreslår at 
drop-in settes til kroner 50 for alle som ikke betaler brukeravgift, og det skal betales på 
vipps i forkant av at banen brukes. Styret ønsker at drop - in fortsatt skal være en 
tillitsbasert løsning, men det er betinget av at det blir betalt av de som velger denne 
løsningen. 

Det er betydelige utgifter som går til drift av Brandsrud dersom anlegget skal være 
presentabelt både for trening og prøver/utstillinger. Strømpris er økt, det samme er 
drivstoffutgifter. Vei og parkeringsplass må skrapes/gruses, gressmatte gjødsles, vannes og 
klippes. Sittebenker og gjerder skal vedlikeholdes. Utedoene skal tømmes og strøs, samt 
holdes med toalettpapir og våtservietter i tillegg til vanlig rengjøring. Kiosken og hallen skal 
holdes i orden, det samme gjelder utstyr som benyttes på banen. 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen vedtar styrets forslag om å opprettholde brukeravgift på kroner 600 
per medlem og kroner 1000 for familie/husstand. Prisen på drop-in fastsettes til 50 kroner 
per treningsdag. 

For styret i Norsk Schæferhund Klub avd. Hedmark 

Frode Thane Larsen, styreleder 
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Statutter Brandsrud - orienteringssak 

Statutter for Brandsrud ble vedtatt på Generalforsamlingen mandag 13. februar 2017. 
Styret legger saken fram som orienteringssak på Generalforsamlingen da det har 
tilkommet mange nye medlemmer i NSchK avd Hedmark. 

 

Bakgrunn 

Nordbygda fotball har vært eier av Brandsrudsletta i Løten gnr 119, br nr 11 fra 1996.  
Eiendommen ble overdratt fra Nordbygda idrettslag som ervervet eiendommen 4.januar 
1956. Eiendommen ble da skilt ut fra gnr 119 br nr 5. Eiendommen er på ca 15 mål. 

Siden 2009 har eiendommen vært leid ut til Norsk Schæferhundklubb avd Hedmark. NSchK 
har tilført matjord på den gamle grusbana og uteanlegget framstår nå som godt vedlikeholdt 
arena for trening og konkurranser. Klubben har også vedlikeholdt veien fra Brandsrudveien 
og inn til eiendommen. 

Økonomiske verdier 

I 2016 kjøpte NSchK avd Hedmark eiendommen fra Nordbygda fotball for 225.000 kroner. 
Betalingen skulle skje ved kontantvederlag på 100.000 kroner ved signering. 125.000 kroner 
skal betales med 20.000 kroner årlig fra 2017 til og med 2021. Deretter betales 25.000 
kroner i 2022 som sluttvederlag. 

Ved signering betalte klubben avtalt kontantvederlag med fratrekk av Selgers andel av 
tinglysningsgebyrer. I tillegg har klubben nedbetalt gjeld med til sammen 60.000 kroner i 
2016, hvorav 20.000 kroner er ført som utgift i regnskapet i 2016 og 40.000 kroner som 
nedbetaling av gjeld. 

Gjeld til Nordbygda fotball 31.12.2016 er 65.000 kroner. 

Avtalemessige betingelser 

Kjøpsavtalen inneholder bestemmelser for mislighold og heving. Ved manglende betaling 
skal selger opplyse om betalingsmisligholdet. Ved ytterligere mislighold gis det nye frister 
etter skriftlig varsel. 

Ved vedvarende mislighold kan selger heve avtalen. Eiendommen går da tilbake til selger 
uten vederlag. Nedbetaling av gjeld skal prioriteres av styret og nedbetalingsplan skal 
framgå av årlige budsjetter. 

Verdiforvaltning 

Kjøp og salg av eiendeler i en størrelsesorden som har betydning for klubbens økonomi og 
sikkerhet, skal alltid behandles av generalforsamlingen. 

De økonomiske verdiene bak kjøpet av Brandsrud er skapt av medlemmene gjennom 
inntektsbringende dugnadsarbeid og medlemsaktiviteter. De materielle verdiene av 
Brandsrud skapes gjennom bruk av anlegget til trening og arrangementer. 

Vedlikehold og oppgradering må skje ved at klubben har økonomisk evne til å foreta 
nødvendig vedlikehold og at arbeidet i størst mulig grad skjer på dugnad. 
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Verdivurdering 

Eiendommen er avsatt i Kommuneplanen til jordbruksformål unntatt for konsesjonsplikt. 
Eiendommen har liten salgsverdi for annet enn spesielle formål som eksempel klubbarena. 

Ved omregulering eller andre offentlige eller private tiltak, kan eiendommens salgsverdi bli 
endret. 

Bestemmelser ved salg, fradeling eller pantsetting for Brandsrud 

Ved salg. Fradeling eller pantsettelse av Brandsrudsletta, skal saken normalt behandles i 
ordinær generalforsamling etter innstilling fra styret. Gyldig vedtak krever en tilslutning på 
minimum 66,66 prosent av stemmeberettigede medlemmer. 

Fremmes det sak om salg, fradeling eller pantsettelse av Brandsrudsletta utenom ordinær 
generalforsamling, skal det avholdes to ekstraordinære generalforsamlinger der saken 
behandles med minimum tre måneders tidsintervall. I begge ekstraordinære 
generalforsamlinger kreves støtte av minimum 66,66 prosent av de stemmeberettigede. 

Stemmeberettigede ved behandling om salg, fradeling eller pantsettelse, er de som er 
medlemmer av Norsk Schæferhund Klub avd. Hedmark per 1. januar i det år saken fremmes 
til behandling. 

 

For styret i Norsk Schæferhund Klub avd. Hedmark 

Gunn Tove Bekken, styreleder 
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Valg 
 

Valgkomitéen har mottatt følgende kandidater til verv i NSchK avd. Hedmark: 

Styre Valgkomiteens 
innstilling 

Periode Innkommet forslag 

Leder Frode Thane Larsen  2 år Ole Martin Nymoen (NY),  
2550 Os i Østerdalen 
(foreslått av Henriette 
Henriksen) 

Nestleder Bjørn Lie Ikke på 
valg 

 

Sekretær Britt Haugen 1 år  Henriette Henriksen (NY) 
2315 Hønefoss 
(foreslått av Ole Martin 
Nymoen) 

Kasserer Trine Uthus Ikke på 
valg 

 

Styremedlem Kai Tofthagen 2 år Øyvind Sæther 
2480 Koppang  
(foreslått av Ole Martin 
Nymoen) 

 

  2 år Cilje Mari Larsen (NY) 
2335 Stange 
(foreslått av Henriette 
Henriksen) 

Varamedlem Roar Berø (NY) 
2334 Vang 

1 år Cilje Mari Larsen (NY) 
2335 Stange 
(foreslått av Ole Martin 
Nymoen) 

   Kristoffer Nagy (NY) 
2819 Gjøvik 
(foreslått av Henriette 
Henriksen) 

Varamedlem Lisbeth V. Hyllvang 1 år Tatiana Elin Amigo (NY) 
2406 Elverum 
(foreslått av Ole Martin 
Nymoen)  

   John Otherhals (NY) 
3518 Hønefoss 
(foreslått av Ole Martin 
Nymoen) 

Avdelingsstyret velges for et tidsrom av 2 år, dog slik at første år er leder, kasserer og 
styremedlem, og annet år nestleder og sekretær på valg. 

Styret velger ved konstituering en brukshundansvarlig blant styrets medlemmer. 
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 Valgkomiteens innstilling  Innkommet forslag 

Revisor Jan Larsen (NY) 

2318 Hamar 

2 år  

Vararevisor Anne-Mette V. Tofthagen (NY) 
2406 Elverum 

1 år  

 

Valgkomite Valgkomiteens innstilling  Innkommet forslag 

Leder Jan Larsen 2 år  

Medlem Cathrine Vårvik 2 år  

Medlem Berit Elisabeth Skogen (NY) 
2334 Vang 

2 år  

Varamedlem Anne-Mette V.Tofthagen (NY) 1 år Silje-Mari Nybråten (NY) 
2819 Gjøvik 
(foreslått av Ole Martin 
Nymoen) 

Velges på Generalforsamlingen 

Representantskapsmøte representant Vararepresentant 

1.  1. 

2.  2. 

 

Delegater (2) til NKKs regionmøte 29. mars 2023: 

1. 

2. 

 

Komiteer 

Bruks- og lydighet 

Britt Haugen (leder)  

Trine Uthus 

Heidi Brekke 

Ivar Smedsrud 

Berit Elisabeth Skogen 

Roar Berø 

Jan Larsen 

Lisbeth V. Hyllvang 

 



NSchK avd Hedmark Årsmøte 2022 Side 17 
 

Utstilling 

Bjørn Lie (leder) 

Kai Tofthagen 

Anne-Mette V. Tofthagen 

Tatiana Elin Amigo 

 

Bane/anlegg 

Ivar Smedsrud (leder) 

Jan Larsen 

 

Velferd 

Therese Smedsrud 

Lisbeth V Hyllvang 
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