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Valgkomiteen: Eva Tønnessen og Arild Forsberg.
Revisor: Siri Sponberg.
STATUS MEDLEMMER 2017: Antall medlemmer pr. 31.12.2017: 233. Det har vært holdt 9
styremøter.
Oppsummering av 2017 som følger:
AGILITY:
Ag-gruppen trodde at året 2016 kom til å bli stående som det beste i veldig mange år, men
der tok de feil. Aktiviteten har blomstret videre i 2017, og det har vært fulle kurs og tidvis
trangt på trening, men utrolig mange blide og glade folk som deltar på treningene.
Da Ag-gruppen klarte å få med seg TO GULL fra NM i agility er det fremdeles slik at ingen helt
tror at det faktisk skjedde. Denne dagen på Ekebergsletta er det mange som kommer til å ha
med seg lenge. Det var flere fra klubben som jobbet i finaleringen for klasse 1 og 2, mens
noen gikk ordentlig finale. Både liten- og mellomlaget kom til finalen, og det gjorde også Ida,
Stine, Silje, Øydis, Madeleine og Helene. Fem av seks ble også plassert, men toppen over alle
topper: Stine Mørkhagen Granum og Gloslibråtens Benita ble individuell Norgesmester, og
det lille laget med Helene Norstrøm Pettersen, Yvonne Langerud, Madeleine Dreier og Stine
Mørkhagen Granum gjorde sølv i 2016 om til gull i 2017.
LYDIGHET:
Det har vært holdt fire valpe- og grunnkurs med totalt 49 ekvipasjer, og som vanlig med
utrolig mange flotte tilbakemeldinger.
På den videregående hverdagslydighetstreningen har det vært i gjennomsnitt 20 ekvipasjer
både på vår- og høsttreningen.

I bronsemerkegruppen har det vært 9 ekvipasjer og trent, og 6 ekvipasjer klarte
bronsemerket. Når det gjelder LP-konkurranser har Tonje Mørkhagen og Elly konkurrert i
klasse I med opprykk til klasse II, og Hanne Skute med Samba fikk bronse i NM junior.
Kjempe bra!
Konkurransegruppen i lydighet har bestått av 6-8 ekvipasjer, og foruten egentrening har
gruppen flere ganger hatt hjelp av instruktør Heidi Linnerud.
RALLYLYDIGHET:
Det ble holdt to nybegynnerkurs i 2017, og antall ekvipasjer som trener RL i klubben øker
stadig. Stemningen er på topp når RL-gruppen møtes på mandager, og det er ca. 30
ekvipasjer som har deltatt fast på treningene som nå er delt opp i en videregående- og en
konkurransegruppe.
Baner blir laget med forskjellige vanskelighetsgrader, og det er 4 klasser i Rally lydighet.
Under DM 2017 var det flere ekvipasjer som var med og konkurrerte i RL med mange flotte
resultater. Ekvipasjene i klubben konkurrerer nå i alle klasser inkludert Elite, og mange dro
sammen på stevner. Dette skaper et veldig godt samhold i treningsgruppene.
En av våre yngre ekvipasjer har imponert stort og gått fra klasse 1 til Elite i løpet av
sommeren 2017. Klubben hadde også en ekvipasje som hadde gjort det så bra at den fikk
være med på NM i 2017.
Tre personer har gått som hjelpeinstruktører fra Drøbak Hundeklubb, og alle har fått timene
og opplæringen de trengte for å bli godkjente rallylydighetsinstruktører. Drøbak hundeklubb
har nå totalt 6 godkjente instruktører i RL.
I vinter, når det har vært treningsfri, har flere i RL-gruppen møttes for å gå turer sammen
hver mandag, veldig koselig både for de på to og fire bein.
SMELLER:
Smeller er en hundesport hvor hunden i stor grad må tenke selv. Den blir utfordret på å
markere forskjellige lukter. Søket foregår på bruskasser, baner, biler og forskjellige rom osv.
Sporten har eksplodert i Drøbak Hundeklubb i 2017.
Det har vært 4 fulle intro kurs, faste treninger med instruktør samt egentreninger i klubben.
Det trenes inne i klubbhytta, og det har vært ca. 30 ekvipasjer som har deltatt på de faste
treningene. Under NM i Smeller 2017 var to av klubbens ekvipasjer representert med flotte
resultater.
Høsten 2017 ble Kjersti Pettersen autorisert og godkjent Smeller instruktør, etter 1 ½ års
utdannelse. Det er foreløpig kun 23 autoriserte instruktører i Norge i dag.

ANDRE KURS:
SPORKURS:
En helg i september og en helg i oktober holdt Nathlie Nielsen og Sandra Gulbrandsen
sporkurs i klubben, og antall deltakere var totalt 9. Sporkurs har vært etterspurt i lengere
tid, så klubben har også våren 2018 satt opp kurs både i spor og feltsøk.
SPESIALSØKKURS:
Den siste helgen i oktober holdt Stig Meier Berg fra Selbu spesialsøk kurs. Spesialsøk er en
betegnelse på ulike aktiviteter knyttet til bruk av hundens unike nese.
Vanlige hundeeiere har i de siste årene begynt å bruke spesialsøk som aktivisering - både for
hunden og sin egen del. Stig hadde med seg en trenings- plattform som ble brukt til søket.
Det var totalt 8 ekvipasjer, og alle fikk stor fremgang under kurset.
STYRKE, BALANSE OG KROPPSKONTROLL:
For totalt 16 ekvipasjer holdt Raptus v/ Anne Marit Stakkestad den 9. desember to
halvdagskurs i Styrke, Balanse og Kroppskontroll. Begge kursene var fullbooket, og her fikk
hundene seg en skikkelig treningsøkt i styrke. Alle fikk en lett innlæring i hundens anatomi,
og ble forklart på en enkel måte hvordan og hvorfor de enkelte øvelsene burde gjøres; dette
ville gi hunden sterkere muskler og bedre kroppskontroll.

DIVERSE

INSTRUKTØR I UTDANNELSE
Instruktør I utdannelsen ble holdt på klubbhytta med Geir Ottesen som instruktør. I tillegg til
Tone Ellingsen, Stine Granum Mørkhagen og Tonje Mørkhagen var det tre deltakere til fra
andre klubber på Østlandet. Samtlige gjennomførte utdannelsen og klarte eksamen, og
klubben har nå fått tre nye instruktører.
DRØBAKMESTERSKAPET
DM ble holdt helgen 2. og 3. september, og gikk som vanlig på skinner. Det gode
samarbeidet vi har fått med Turngruppa og DFI, gjør at vi får låne både Høiåsbanen og
toalettene. Til tross for noen færre deltakere enn tidligere ble overskuddet større enn
forventet: vel kr 60.000.

HUNDENS DAG:
Hundens dag 27. mai ble også i år meget vellykket med Eva Tønnessen i spissen. Kjempe flott
reklame for klubben, og mange mennesker tok turen til badeparken for å se på hundetriks,
lydighet, agility og Smeller, og også å få vite mer om Rally lydighet og delta på
spørrekonkurransen.
APPELLPLASSEN
Året 2017 var året da det ble lagt kunstgress på appellplassen. Nå gjenstår en liten
skjæredugnad før alt er perfekt. 25-30 mennesker fra agility-gruppa stilte opp i dagevis, både
midt på sommeren og senhøstes for å få dette til. I tillegg har klubben satset utrolig mye
penger på prosjektet, og leder Kjersti Pettersen har stått på for alle for å få alt på plass. Må
heller ikke glemme Bjørn Erik Helland som transporterte alle kunstgressrullene fra Bærum til
Drøbak. Stor takk til alle sammen! På tross av kunstgresset på appellplassen, drømmer
klubben fortsatt om hall, og jobber videre med dette.
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