Rakkestad Hundeklubbs årsberetning for 2019
2019 har vært et aktivt år i RAHK, og vi har mange aktive medlemmer. All aktivitet i klubben
er dugnadsbasert, og aktiviteten i klubben vil til enhver tid gjenspeile medlemmenes
mulighet til å bidra for felleskapet. Vi vil rette en stor takk til alle som bidrar, for store og små
bidrag er alle av betydning for driften av klubben.
Høsten 2019 var preget av hundesykdommen som florete i landet, og Monserud var derfor
stengt for all aktivitet i perioden 5 – 27 september.
Organisering
Klubben telte ved inngangen av 2019 302 medlemmer, og 31.12.18 hadde vi økt til 325 (pr 5.
desember-19) medlemmer.
Styret har avholdt 9 styremøter i 2019, og det er behandlet 83 saker.
Komiteer
RAHK har i 2019 hatt 3 styreoppnevnte komiteer; agility, rallylydighet og valpeshowkomite.
De ulike komiteene har stått for vaktlister på ukentlige treninger, kursarrangering og
eventuelle stevner og arrangementer knyttet til sin aktivitet.
Aktivitetene i de enkelte komiteene har vært:
Agilitykomitè
Året 2019 har vært et år med mye aktivitet på våren for agilitygruppa. Vi har holdt
nybegynnerkurs og blåbærstevne med 46 deltakere. Komiteèn har vært bindeledd mellom
klubben og Dog arena for å sette opp kontrakt slik at de som ønsket kunne trene inne der i
vintersesongen 19/20. All betaling er betalt av medlemmene selv.
Rallylydighetskomite
Det har i 2019 vært avholdt utendørs rallytreninger uten noen faste koordinatorer på
Monserud, men vært flinke til å stille opp og hjelpe hverandre. Medlemmer har vært veldig
flinke til å stille på rallylydighetsstevner, og mange har oppnådd veldig gode resultatet
og opprykk til høyere klasser.
Vi avholdte vårt første offentlige Rallystevne i april som ble meget vellykket.
Valpeshowkomite
Det ble avholdt valp- og veteranshow i Rakkestadhallen 24 november. Vi fikk mange
tilbakemeldinger på et godt arrangement.
Øvrig aktivitet i klubben
Lydighet
LP-miljøet i klubben er lite og de fleste treningene blir avtalt via Facebook. Det har vært
mulighet for fellestreninger når containeren har vært åpen.

Offisielt lydighetsstevne
Det skulle også i år blitt avholdt offisielt LP stevne i regi av klubben i september, men måtte
avlyses pga hundesykdommen i høst. Dette gjelder også den fastsatte landskampen mellom
Norge og Sveriges rekruttlandslagstropp i lydighet.

Miljøtrening(MT)
Miljøtreningene har vært godt besøkt i 2019. Vinteren 18/19 har vi leid hallen på Gjølstad
hvor alle klubbens medlemmer kunne trene inne gratis hver torsdag utenom skolens ferier.
Treningene har vært avholdt på Monserud fra påske og til høstferien – også her godt besøk.
Tradisjon tro startet vi opp sesongen etter sommeren med grillfest, match show og
hundesprint.
For vintersesongen 2019/2020 har vi igjen fått tilskudd fra Rakkestad Kommune til leie av
hall. Vi flyttet derfor inn i hallen på Gjølstad etter høstferien – og har gratis trening i hall
gjennom vinteren, miljøtrening og egentrening. Da vi tidligere har brukt mye tid på å skaffe
vakter til miljøtrening, har vi i 2019/20 innesesongen vært nødt til å redusere antall treninger
med koordinator. Det er mulighet for egentrening fra 17-22 de fleste torsdager, og noen av
dem har også styrt miljøtrening med koordinator fra kl.18.30-20. Tusen takk til dere som
stiller opp som koordinatorer, både i inne og utesesongen. Disse treningene er en viktig del
av klubben vår!
De fleste miljøtreninger gjennom året har samlet mellom 10 og 20 deltakere.

Halltrening vinteren 18/19 og 19/20
Torsdager har vi hatt miljøtrening med instruktør på Gjølstad. 3 kvelder før jul i 2019 og 3
kvelder i 2020.
Klubben har også denne sesongen søkt kommunen om tilskudd til halltrening. Det har vi fått
– og hallen på Gjølstad er leid fra kl.17-22 hver torsdag. I perioden kl 17 -22 er det
egentrening for klubbens utøvere, som fritt kan benytte hallen til trening. 6 torsdager
gjennom vinteren 19/20 er avsatt til miljøtrening med instruktør 18:30 – 20:00.

Hundens dag søndag 26. mai
Hundens dag ble arrangert på Monserud, og her var mange av gruppene våre aktive
deltakere og skapte masse flotte aktiviteter. Vi hadde match show og barn og hund. Under
match showet har vi også en egen klasse for blandingshunder. Norgesmester i freestyle fra
2018, Connie og Dina kom og viste oss programmet de vant med. Agility og rallygruppa
hadde oppvisninger, og Foreningen Norske Servicehunder, ga oss et lite innblikk i hvordan de
trener og litt av hva en servicehund må kunne.
Vi hadde tre ringer satt opp, hvor de fremmøtte kunne forsøke seg med sine hunder under
veiledning. Kiosken disket opp med grillmat og lotteri. Bruktmarked for hundeutstyr ble
arrangert for tredje gang, og dette øker i omfang for hvert år. Her var det flere som fikk sikret
seg noen godbiter for en rimelig pris. Flere lokale aktører hadde stand, bl.a. Rakkestad
veterinærkontor, Fotograf Heidi Ernst, Rakkestad Yrkes og Fritidsklær, Zoopartner v/Anne og
Kåres Hundeforside, Kamperhaug med flere. Tusen takk til alle som stilte på dugnad, alle

sponsorer og alle besøkende!
Vi hadde også messepristilbud på kr 150,- for innmelding i klubben denne dagen. Det
medførte 6 nye medlemmer.
Medlemsmøter
Det har vært holdt 2 medlemsmøter i 2019, et i mars og et i desember med grøtfest. I tillegg
ble det avholdt gratis foredrag for medlemmer i november med Eva Bodfäldt, tema for
kvelden var «slutt på bjeffing og piping». Kvelden samlet nesten 100 mennesker i festsalen i
Rådhuset.

Kurs
Det har i 2019 vært avholdt 17 kurs i regi av RAHK, med 227 kurstimer og totalt 137
kursekvipasjer, fordelt som følger:
Valp/hverdagskurs

(2)

Lp-Konkurranse Kurs

(3)

Valpekurs

(4)

Hverdagslydighetskurs

(2)

Grunnkurs

(1)

Bronsmerkekurs

(1)

Nybegynner kurs i Agility

(1)

Agility for begynnere II

(1)

Rallylydighet Nybegynner

(1)

Eva Bodfäldt

(1)

Vi jobber med å legge opp kurs som også gir oss tilskudd fra studieforbundet. Ved kurs som
oppfyller kravene fikk vi utbetalt 90 kr per avholdte kurstime.
Vi har hatt gratis foredrag for våre medlemmer i rådhuset i Rakkestad høsten 2019.
Foredragsholder var Eva Bodfäldt med foredrag om «Slutt med pip og bjeff». Det var et
populært foredrag med rundt 95 fremmøtte, både medlemmer og ikke medlemmer.
Bodfäldt holdt også to cliniquer i samme lokale påfølgende dag. Dette var lagt opp som et
kurs, og vi hadde der xx påmeldte. Takk til Eva Bodfäldt for at du tok turen til Rakkestad, og
alle fremmøtte som benyttet seg av tilbudet!
I tillegg har vi hatt gratis veterinærkveld med Nina Gudim. Dette var en meget lærerik kveld
som ca 40 medlemmer tok seg muligheten til å komme på.

Kiosk
Det har også i år vært holdt kontinuerlig kiosk i klubbrommet på Monserud. Her selges brus,
juice, vann og sjokolade etter selvbetjeningsprinsippet – og dette fungerer bra. Klubben har
også solgt knuteleker, neseprøver, godbitvesker, brettekopper, og klikkere.
Vi har solgt godbiter og tygg fra Zoopartner AS v/Anne og Kåre`s hundefòr. Det har også vært
flere små og store arrangementer hvor det har vært avholdt kiosk. Klubben har hatt en god
inntektskilde i kiosken i 2019.
Dugnad
Vi hadde ikke noen stor fellesdugnad på Monserud i 2019. Vi kjøpte tjenester for å få klipt
ned ugress og busker rundt gressbanen og grusbanen. Vi hadde ett par smådugnader rundt
fjerning av brakka. Rakkestad brannvesen kom og hadde trening ved å brenne ned brakka,
og noen medlemmer stilte opp dugnad under brenningen og opprydding etterpå.
Investeringer
Styret er opptatt av at aktivitetene skal ha det utstyret de trenger til sine treninger.
I 2019 ble det kjøpt inn:
Rally gruppen har fått 4 stk hopphinder
Utstillings gruppe 2 stk Trimmebord
Forsikring
Klubben har innboforsikring på våre eiendeler. I tillegg har vi forsikret medlemmer som
deltar på dugnad, samt instruktører som holder kurs. Husk at som dugnadsarbeid regnes
også alle former for koordinatorroller i forbindelse med våre treninger.
Facebook
Klubben har en hovedgruppe på facebook, i tillegg til at de ulike aktivitetene har sine egne
grupper. Facebookgruppene våre er i flittig bruk, og medlemmer er flinke til å bruke disse
også til å avtale treninger utenom fastsatte treningstider. Takket være dette er det stor
aktivitet på Monserud gjennom hele året.
Hjemmesiden
Webmaster har lagt en stor innsats i hjemmesiden vår, som vi prøver å holde oppdatert med
aktiviteter og kurs. Takk til Jan Kvisgård for super innsats med websiden!
Monserud
Klubben fikk i mai 2017 ny 5 års leiekontrakt på Monserud, med forkjøpsrett ved et
eventuelt salg. Husleien har økt (vi har hatt svært gunstige vilkår i de årene vi har leiet), og vi
har nå hele ansvaret på Monserud. Vår/sommer 2020 skal Monserud males, og det er vi i
RAHK som står for den praktiske gjennomføringen. Forkjøpsretten gjelder etter eventuell
budrunde, og styret ønsker å tenke langsiktig for å opparbeide oss kapital som gjør dette
mulig. Det foreligger en verdivurdering på eiendommen for 2017, på 1,1 mill.

Økonomi
Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr 212.764,55. Klubben har solid kontroll
på økonomien. De største inntektene er klubbens medlemskontingent, egne arrangementer,
kurs og kiosk.
De største utgiftene er husleie og drift av Monserud, instruktører og salgskostnader vedr
kiosk salg.
Den daglige utgiften klubben har for å drifte Monserud er regnet til kr 205,- Pr dag.
For å dekke driftsutgiftene på Monserud må vi ha minimum 246 medlemmer så lenge
kontingenten er på kr 300,-.
Vi sparer opp egenkapital, som vi håper å kunne gjøre klubben i stand til å kjøpe Monserud
dersom muligheten skulle by seg. Skulle vi komme i den situasjonen at det kommer for salg,
og vi ikke har økonomisk mulighet til å kjøpe det, må vi ut på markedet å finne et nytt sted å
være. Salget av varer fra Anne og Kåres hundefòr, div leker og hundeartikler har vært et ledd
i dette.
Vi takker for støtten, til alle som handler i kiosken, går på kurs hos oss og sponser oss

Takk!
I klubben vår er vi heldige å ha mange som bidrar med både små og store oppgaver, noen
godt synlige og noen ganske usynlig. Dugnadsinnsats og oppslutning om det vi arrangerer
gjør det gøy å drive hundeklubb, og styret vil takke alle som bidrar til drift og deltakelse i
klubben.

Styret
07.02.2020.

