
Årsberetning 2018 fra Lydighetsgruppa 

 

ORGANISERING 

➢ Lydighetsgruppa er inndelt i to aktivitetsområder: 

➢ Miljøtreninger på torsdager kl. 19.00-21.00 

➢ Lydighetstrening på torsdag m Øyvind Wiik kl. 18.00-19.00 

➢ Konkurransetrening på mandager kl. 18.00 – 21.00. Videregående gruppe og en 

nybegynnergruppe.  

 

➢ Miljøtreningene på torsdager gjennomføres av Øyvind Wiik med noe hjelp av medlemmer. 

Gjennomføring av aktiviteter har latt seg gjøre ved at medlemmer har påtatt seg 

arbeidsoppgaver, noe som også er avgjørende for aktiviteter i 2018. Se årsberetning fra 

Øyvind. 

FASTE TRENINGER 

➢ Torsdagstreningene kommer i egen årsberetning.  

➢ Lydighetstrening på torsdager har som mål og videre føre medlemmer til lydighetsgruppene 

når fører og hund er klare.  

➢ Fra Januar til august 2018 har Linda Ytrestøyl hatt ansvar for lp treningene på mandager. 

Lene Berntsen hadde det formelle. Fra august tok Lene over ansvaret igjen.  

➢ Linda har hatt flere møter for å inkludere alle i gruppa. Jobbet godt med miljøet. Fra sommer 

2018 etter mye leting, trente videregående gruppa på Minnesund og fra august på Myrer. 

Dette har fungert meget bra. Dette for å få mer plass og generalisert treningene.  

➢ August 2018 opprettet vi en nybegynner gruppe i lydighet. Det var stor interesse hvor mange 

kom for å se hva lydighet er. I dag har lydighetsgruppene til sammen 45 medlemmer. Det har 

vært bra oppmøte på nybegynner treningene i høst/Vinter. Selvgående og hjelper hverandre.  

➢ Nybegynnergruppa har tre instruktører som har jobbet sammen. Dette har fungert veldig 

bra. I 2019 vil 3 instruktører rullere da denne gruppen har hvert igjennom alle 

hovedmomentene. Nå kjeding og trene på å bli selvgående.  

➢ Gruppene rullerer på å være i hall og ute igjennom hele vinteren. 

➢ Januar 2019 trente begge grupper sammen. Organisert fellesøvelser i hall og fri trening ute. 

Her gikk to og to sammen av nybegynnere sammen.  

➢ Februar 2019 får videregående instruktør hver 4 mandag og hver 3 torsdag. Totalt 10 kvelder 

med oppfølging av Satu.  

➢ Mars 2019 kurs med Monica Wikstrøm (Norges beste lp ekvipasje).  Hegl 2og3 mars av 16 

stimer og 13 Mars av 8 timer. Kursene har som mål å opprettholde et godt miljø og motivere 

for videre trening og konkurranse. 

KLUBBMESTERSKAPET 2018 

Årets klubbmesterskap ble avholdt i november med Lene Berntsen som dommer. Det ble konkurrert i 

klassene Bronsemerkeprøve, kl. 1 og kl. 2. Kl. 3 og i FCI3. Årets klubbmester ble Perly Berg med sin 

toller.   

 

 



TRENINGSSTEVNE 2018 

Treningsstevne ble avholdt i høst på Eidsvoll sin treningsarena. Stor interesse og sukse. Dommer Lene 

Berntsen. 

TREKANTCUP 

Trekantcupen ble ikke arrangert i 2018 da vi har hatt problemer med å få tak i nye klubber. Hadeland 

og Nannestad har oppet av. Vi har for 2019 fått med oss Åsnes omegn hundeklubb og Hamar omegn 

hundeklubb. Åsnes leier hall i Våler 9. mars hvor vi skal konkurrere. Hamar avholder cup i mai og 

Eidsvoll i August på Myrer hvor det er tilgang på kiosk og gressbane. Her trenger vi noe støtte til 

pokaler om det er mulig. Vinnere sammenlagt skal få pokaler. Utover det er det innsamling av 

premier. Summen av observasjons plasser på Monica Wikstrøm går også til innkjøp av premier til 

hund på cupen. Håper det blir stor deltagelse på cupen. Overskuddet vil blir spart til evt. premier for 

senere anledninger. For å delta på cupen koster det kr 100 per ekvipasje. Dette vil går til 

dommerutgifter. Dommer for 2019 vil bli for EHK Arild Berntsen.   

INNKJØP AV LYDIGHETSUTSTYR 

Markører lav 15 stk.  15 kr per stk.  Tot: 225 kr 

Markører 15 cm 4 stk. 
Lilla 

75 kr per stk. Tot: 300 kr 

Markører 15 cm 4 stk. 
Blå  

75 kr per stk. Tot: 300 kr 

Markører 15 cm 4 stk. 
Orange 

75 kr per stk. Tot: 300 kr 

Kjeglering sirkel 1 stk. 699 kr 2 stk. Tot: 1399 kr 

Kjegle 40 cm 2 stk. Blå 
og Orange 

149 kr per stk. Tot: 298 kr 

Rute 2stk. Blå og 
Orange 

649 kr per stk. Tot: 1298 kr 

Kreativhund.no   Tot: 4119 kr. 

Klubbmester 
 
 
 
Pokaler til cup vinnere 
 
Premieutgiften for cup 
blir 2019 og 2022 

1 pokal til 
klubbmester for år 
2018 og 2019.  
 
4 pokaler m gravering 
Beste på tvers av 
klassene sammenlagt 
(Vandrepokal) 

 

 Hvis dette blir for stor sum er vi villig til å ta litt av de 5000 som klubben sponser til lydighetsgruppa. 

Alt utstyret vil bli merket med EHK LP. 

 

KURS 

Kursaktiviteten i klubben for 2018 kommer i egen årsberetning fra Mette Kristiansen.  

 

 

STEVNET I SEPTEMBER 



➢ Vi arrangerte stevne med lp, valpeshow og rallylydighet i september. Det er rom for fler 

påmeldte i lydighet. Det er NKK i Bergen og store klubber som avholder stevne samtidig med 

oss. Det er grunnen til lav deltagelse. Håper for 2020 at vi kan vurdere en annen helg tanke 

på dette.  

➢ Sparer inn på utgifter for lp stevnet 2019 ved å leie inn en dommer i nærområde. Trenger 

ikke noe nytt utstyr. 

MÅLSETTING FOR 2019 

➢ Opprettholde interessen for torsdagstreningene, også med tanke på rekruttering til kurs og 

lydighetsgruppene. 

➢ Vinne trekantcupen 2019.  

➢ Få ny ansvarlig for videregående lydighetsgruppe innen utesesongen på Myrer starter. 

➢ Strukturerte treninger på mandager. 

➢ Rekruttere og få flere ekvipasjer til å debutere i offentlig konkurranse. 

➢ Organisere et vellykket LP stevne som er fastsatt til september. 

 

En stor takk til alle som har bidratt for klubben vår, både som hjelpere på miljøtreninger, kioskvakter 

og andre arrangement. Håper på like stor oppslutning ved aktiviteter i 2019.  

Tusen takk til Øyvind Wiik for all hjelp i 2018. Ikke minst takk for ditt engasjement på 

torsdagstreningene der vi får god praktisk hjelp og teori i pausen. Rekrutering til andre aktiviteter. 

Tusen takk for at du ble med i nybegynner gruppa i lydighet.   

Vil også få takke instruktørene som holder kurs/trener og motiverer hundeeiere til å gi sin hund et 

mer kreativt liv samt motiverer dem til å delta i forskjellige hundesporter. Tusen takk for deres 

innsats i 2018.   

 

Lydighetsansvarlig i EHK 

Lene Berntsen og medhjelper Linda Ytrestøyl.          


