
År 2020 ble et litt annerledes år da den verdensomspennende covid-19 pandemien begynte 

å herjet i mars måned. Det ble noen avlyste arrangementer og mye usikkerhet rundt lovlig 

antall deltakere på klubbens arrangementer og treninger med stadig nye smittevernstiltak  

som preget det sommeren og året videre. 
 

Året begynte derimot med friskt mot med Blåbærstevne i agility i januar i Oasen og et 

Blåbærstevne igjen på sensommeren på Møst. 
Klubben hadde 1 medlemsmøte og styret har avholdt 12 styremøter. 
Klubbens årsmøtet måtte derimot avlyses siden pandemien herjet som verst under våren. 

Det har blitt avholdt 14 kurs under året deriblant valpekurs, sporkurs, agilitykurs, 

unghundkurs og Canisinstruktøren Morten Egtvedt ble engasjert til å holde kurs med 

foredrag åpent for fler enn bare kursdeltakerne 
 

Klubben ble også under året medlem i NBF, Norsk BrukshundsportsForbund. Det innebærer 

blant annet at klubben nå har mulighet å arrangere brukshundkonkurranser samt at 

klubbens medlemmer har mulighet å delta i NBF sine årskonkurranser m.fl fordeler. 
 

Klubbens iherdige medlemmer fikk i løpet våren nedmontert det gamle gartneriet vi fikk av 

Skram i 2019 og fikk det flyttet til møst. 

Det er gjort mange forbedringer på klubbens område i løpet året. Klubben med huskomitéen 

i spissen har jobbet med å få gjerdet inn siste delen av banen har blitt frislippsområdet og de 

andre to banene er nå blitt mer skjermet som Treningsbane og Agilitybane. Det begynte 

også å bygges en bod av klubbens medlemmer mellom trening og agilitybanen og ikke minst 

en flott konkurransebane for Weightpull som ferdigstillelse i 2021. 
 

Like før sommeren startet fellestreningene i agility, weightpull, utstillingstrening og 

sosialisering opp igen og rally lydighet startet opp i løpet av høsten.  
 

Den 26 september arrangerte klubben valp og veteranshow med mange deltakere fra hele 

regionen. Det ble flott gjennomført av klubbens arrangementskomité med god hjelp fra 

klubbens medlemmer. Meget vellykket og populært. Dagen etter feiret klubben sitt 10 års 

jubileum med match show, stort lotteri, minikonkurranser og mye moroheter. Og dagen ble 

selvsagt feiret med en flott kake med klubbens logo på!  

Vi har også hatt flere medlemmer som har utmerket seg i ulike konkurranser! 

Så på tross av covid-19 så har vi hatt et år med mye aktivitet og moro. 
 


