
Rakkestad Hundeklubbs årsberetning for 2021 

 

2021 har vært et relativt aktivt år i RAHK tross korona situasjonen, 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. 

 

Organisering 

Klubben talte ved inngangen av 2021  342 medlemmer, og 31.12.2021 hadde vi 

økt til 344 medlemmer. 

Styret har avholdt 9 styremøter i 2021, og det er behandlet 92 saker. 

Konstituering 

Styret ble konstituert i august da sittende leder valgte å trekke seg av 

personlige årsaker. 

Komiteer 

RAHK har i 2021 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 2021 har vært år med middels aktivitet  for agilitygruppa. Vi har holdt 

nybegynnerkurs og blåbærstevne med 21 deltakere. Det er jo noe mindre enn 

forventet, men har nok med kororna situasjonen å gjøre.    

Rallylydighetskomite 

Det har i 2021 vært avholdt utendørs rallytreninger uten noen faste 

koordinatorer påMonserud, 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.  

Klubben hadde rallylydighetsstevne 22.8 .21. Stevnet ble godt gjennomført 

med blide og hyggelige folk, men litt lite deltagelse pga.covid. 

Valpeshowkomite 

Det ble avholdt valp- og veteranshow på Monserud 29 august. Vi fikk mange 

tilbakemeldinger på ett godt gjennomført arrangement med hyggelige 

deltagere. Noe mindre påmeldt enn ventet pga. covid. 

Øvrig aktivitet i klubben 

Brukshundgrupper 

Nytt av året er at det er startet opp trening innen brukshund og IGP/RIK. Det er 

så vidt kommet i gang, men ser ut som at det er stor interesse for dette i 

klubben. Det er en egen gruppe som holder på trening innen IGP/RIK, og en 

innen NBF feltsøk, spor og runderingstrening. Felles for gruppene er 

arbeidsglede, konsentrasjon og teknikk.  

 

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. 

Klubben avholdt ett Lp stevne i august som var veldig vellykket. 

Miljøtrening(MT) 

Miljøtreningene har vært godt besøkt i 2021. Treningene har vært gjennom 

hele året blitt avholdt på Monserud fra kl 18-20  

De fleste miljøtreninger gjennom året har samlet mellom 10 og 20 deltakere. 

Det kommer stadig nye mennesker å utforsker dette tilbudet, som da etter et 

besøk velger å bli medlem hos oss. 

Hundens dag søndag 13 juni. 



Hundens dag ble arrangert på Monserud, og her var mange av gruppene våre 

aktive deltakere og skapte masse flotte aktiviteter. Vi hadde matchshow og 

barn og hund. Under match showet har vi også en egen klasse for 

blandingshunder.  

Jessica Kalgren  som har vært på landslaget i freestyle hele 8 ganger med ulike 

hunder og innen Heelwork to music har hun 4 Norgesmester titler, 2 

sølvplasser i VM, en sølvplass i Nordisk og en 13 plass i Open European 

Championship  hadde en flott oppvisning for oss. 

Klubbens egneHege Lindahl som er  Norgesmester og med en 4 plass i Nordisk 

mesterskap i LP viste oss hvordan det virkelig skal gjøres innen lydighet. 

Fantastisk oppvisning. 

Agilitygruppa og Rallylydighetsgruppa hadde satt frem elementer de visste seg 

frem på. 

Kiosken disket opp med grillmat og lotteri.  Flere lokale aktører hadde stand, 

bl.a. Rakkestad veterinærkontor, Dogshop, Borgenhaugen, Rudskog Hund, 

Zoopartner  v/ Undrum Hundeforservice med flere. Tusen takk til alle som stilte 

på dugnad, alle sponsorer og alle besøkende. 

Medlemsmøter 

Det har vært holdt 2 medlemsmøter i 2021, et i mars og et i desember med 

grøtfest.  

Kurs 

Det har i 2021 vært avholdt 17 kurs i regi av RAHK, med 236 kurstimer og totalt 

121 kursekvipasjer, fordelt som følger: 

Hverdagskurs (1) 

Lp-Konkurranse Kurs (1) 

Valpekurs (3) 

Hverdagslydighetskurs (1) 

Bronsmerkekurs (2) 



Nybegynner kurs i Agility (1) 

Rallylydighet Nybegynner (1) 

Barn og hund  (1) 

Blodspor nybegynner (1) 

Blodspor viderekommende (1) 

Triksekurs (1) 

Valp/hverdag (1) 

Gå pent i bånd kurs (2) 

 

Vi jobber med å legge opp kurs som også gir oss tilskudd fra studieforbundet. 

Ved kurs som oppfyller kravene fikk vi utbetalt 100 kr per avholdte kurstime. 

 

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 utstyr, godbiter og tygg fra Zoopartner  

v/ Undrum Hundeforservice.  

Det har også vært flere små og store arrangementer hvor det har vært avholdt 

kiosk. Klubben har hatt en god inntektskilde i kiosken i 2021. 

Dugnad 

Vi hadde en stor fellesdugnad på Monserud i 2021. Her fikk vi gjort mye nyttig, 

å de som hjalp til på dugnaden fikk pizza som vi hadde fått sponset fra Charlies 

Diner i Rakkestad. 

Rause har stått for gressklipping, å vi har en lokal bonde som står for 

snømåking og strøing. 



Investeringer 

1.juni 2021 kjøpte vi Monserud av ØIL. Dette har påtvunget en del dyre 

oppgraderiner av huset som klubben hadde ønsket lenge. Sikringskapet er blitt 

oppgradert og en stor del av strømanlegget, samt at det er investerti 

varmepumpe. 

 

Forsikring 

Klubben har forsikring på sine 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 

Klubben har en egen hjemmeside hvor ting blir langt ut ettehvert som det er 

arrangement/ kurs osv. 

Monserud 

Klubben kjøpte Monserud 1,1 mill + omkostninger med overtagelse fra 1 juni 

2021   fra ØIL som vi har leid området av i en årrekke. Så endelig var målet om 

kjøp nådd.  

Økonomi 

Årets regnskap er gjort opp med et resultat  på kr 129 088,00. Dette skal vi 

være stolt av!  Spesielt med tanke på på at vi har lagt bak oss enda ett korona 

år. Klubben har god kontroll på økonomien.  



De største inntektene er klubbens medlemskontingent, egne arrangementer, 

kurs og kiosk. 

Salget av varer fra Zoopartner v/Undrum  hundeforservice som  er div. leker, 

godbiter og hundeartikler har vært et ledd i dette. 

De største utgiftene har vært husleie og  lån i banken og drift av Monserud, 

instruktører og salgskostnader vedr kiosk salg. 

Den daglige utgiften klubben har for å drifte Monserud er regnet til kr 442,- Pr 

dag. Dette er på grunn av store og dyre oppgraderinger av sikringskap og 

varmepumpe. 

For å dekke driftsutgiftene på Monserud burde vi hatt minimum 538 

medlemmer så lenge kontingenten er på kr 300,-. Vi vet at også i 2022 vil vi ha 

store utgifter til vedlikehold, så enten må antall medlemmer eller kontigenten 

økes. 

De daglige driftsutgiftene vet vi vil øke med eget hus/ eiendom, men når det 

største etterslepet på vedlikehold er ferdig vil vi mest sannsynlig havne på 

driftsutgifter litt høyere enn i 2020.   

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 arrangerergjør det gøy å drive hundeklubb, og styret vil 

takke alle som bidrar til drift og deltakelse i klubben. 

Styret 

10.02.2022. 


