
 

 
ÅRSBERETNING KURS 2018 

INSTRUKTØRENE 

Klubbens instruktører pr 1.1.2019 

• Renate Paulsen (NKK trinn 1) 

• Linda Ytrestøyl (NKK trinn 1) 

• Ragnar Pettersen (NKK trinn 1) 

• Mette Kristiansen (NKK trinn 1) 

• Lene Berntsen (NKK trinn 2) 

• Hege Karlsen (NKK trinn 2) 

Vi har en gjeng dedikerte instruktører som jobber for at deltagerne skal lære mest mulig på 

hvert kurs, sånn at hverdagen med hund blir så bra og innholdsrik som mulig! 

ARRANGERTE KURS 

I 2018 ble følgende kurs arrangert; 

• Valpekurs x 3 

• Hverdagslydighet x 3 

• Grunnkurs lydighet x 3  

• Bronsemerkekurs x 0 (lite påmeldinger, så ble avlyst) 

• Sporkurs m/Linda Ytrestøyl 

• Agility m/Ragner Pettersen (Maiken Tømta som hjelpeinstruktør) 

• Veien mot FCI3 m/Hilde Ulvatne Marthinsen 

• Rallylydighet m/Nina T. Tandberg og Thomas Håkonsløkken 

Vi har stor pågang på kursene våre. Unntaket er Bronsemerkekurs, så dette vil i 2019 kun bli 
arrangert ved ønske/behov.  

Tilbakemeldinger fra deltagere tilsier at vi holder gode kurs med tilfredsstillende innhold. Vi kan 
dog alltid forbedre oss som instruktører, derfor hentet vi inn Hilde U. Marthinsen til å holde et 
oppfriskningskurs for oss. Dette ble avholdt hjemme hos Mette Kristiansen. Oppmøte: Mette, 
Linda, Lene og Anita Berntsen (representant fra styret). Frafall: Renate og Hege. 



MÅLSETTING FOR 2019 

• Arrangere NKK trinn 1 instruktørkurs, for å få flere instruktører i klubben. 

Vår: 

• Valpekurs x2 

• Hverdagslydighet 

• Grunnkurs lydighet 

• Lydighet konkurranse m/Monica Wickström (helg + dag) 

- forbeholdt medlemmer og de som trener i lydighetsgruppa 

• Sporkurs 

• Rallylydighet nybegynner og videregående 

- forbeholdt medlemmer og de som trener i rallylydighetsgruppa 

• Agility innlæring 

Høst: 

• Valpekurs x2 

• Hverdagslydighet 

• Sporkurs oppfølging 

• Grunnkurs lydighet ved ønske/behov 

I løpet av året ved ønske og behov: 

• Bronsemerkekurs 

ANNET 

Styret sponser i 2019 instruktørene med et oppfølgingskurs for NKK-instruktører arrangert av 

NKK avd. Hedmark og Oppland. Dette vil bli arrangert 2-3.februar på Biri. Påmeldte er Mette, 

Lene og Renate. 

Ved senere møter og/eller kurs, så ser vi helst at det er mer interesse for kompetanseheving og 

at alle instruktørene deltar. 

Kursansvarlig vil slutte fra 1.juli 2019. Ny ansvarlig vil bli ordnet av styret. 

 

Kursansvarlig i EHK 

Mette Kristiansen 


