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Punkt 1: Styret: 
I perioden har styret bestått av  

Leder:  Solveig Aarbogh 

Nestleder: Monica Christin Hagen og Solfrid Hagfors 

Sekretær:  Øyvind Skjeldal 

Kasserer:  Guro Håkstad 

Styremedlem:  Ragnhild Ernstsen 

Styremedlem: Nina Lee 

Varamedlem: Trine Lise Nystad 

Varamedlem: Trond Walter Svendsen 

Det har vært avviklet 4 styremøter i perioden. I tillegg har styret hatt kontakt via Messenger ved korte 

avklaringer. 

 

1.1 Innhold i styremøtene: 
- Planlegging av aktiviteter og legge årshjul for 2020. 

- Kløvmerke-taking.  Gullmerket gjennomført i avdelinga helg 5.-6. september!!!  

- Korona medførte at en rekke aktiviteter er lagt på is, og følgelig har det vært tema i 

styremøtene i år.  Det nevnes 

o Avlysninger av en rekke arrangementer som fellesturer og Skjomen-utstilling mai 

2020. 

o Støtte til moderorganisasjon NKK via Spleis 

o Dispensasjon fra utstillingskrav ifb. avl siden utstillinger ikke ble gjennomført 

- Berner'n: Bidra til å markere avdelinga og aktiviteter i medlemsbladet.   

o Styret har sendt innspill til hovedstyret om at digital utgave ikke er ønskelig, og vi har 

fått papirutgaven tilbake. 

 

1.2 Medlemstall: 
Pr 13. januar 2020 er det 70 medlemmer mot 67 medlemmer forrige år og 62 i 2018.  Leder er fornøyd 

med at medlemstallet er gått opp.  Det er viktig at oppdrettere informerer valpekjøpere om klubben, og 

at vi som medlemmer tar imot nye på en god måte.  Ei så stor og langstrakt avdeling som vi er, krever 

at vi hjelper til å "sladre" om nye medlemmer.  Det er også flere som har Berner Sennen som ikke er 

medlem.  Vi kan ikke tvinge dem til medlemskap, men det er viktig å reklamere positivt for klubben 

og opptre deretter som medlemmer.  

1.3 Dekningsområde: 
Avdeling Nord sitt dekningsområde strekker seg fra Norland, Troms, Finnmark og Svalbard.  Midt-

Troms og Tromsø-området er områder med størst aktivitet i klubbens regi, men vi har fått til økt 

aktivitet i området rundt Mo i Rana / Sandnessjøen / Leirfjord.  Det ble derfor (om enn noe amputert) 

arrangert Bernese World Wide Walk i mai i Tromsø, Setermoen, Harstad og Mo i Rana.   

Korona stoppet mye, men fellesturen til Gutta på Skauen i Tromsø gikk som planlagt i desember.  Det 

var utrolig gledelig at så mange deltok – også folk som ønsker seg berner var med for å bli bedre kjent 

med rasen. 

På grunn av store avstander, oppfordres medlemmer fortsatt til å samles regionalt og gjerne 

dokumentere dette med bilder og kort tekst slik at vi får synliggjort aktiviteten i avdelinga. 
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1.4 Informasjon 

Avdelinga er aktiv på Messenger; Berner Sennen i Nord, Facebook og på avdelingens sider gjennom 

hoved-klubben. 

Punkt 2 Aktiviteter: 
Hele vårsemesteret frem til september ble avlyst bortsett fra Bernes Word Wide Walk. 

2.1 Kløvmerket sølv og gull 
Kløvmerket sølv og gull ble en realitet i Øverbygd helga 5.-6. september 2020.   Prøveleder var Jan 

Roar Sekkelsten fra Brukshundkomiteen sentralt. Vi gratulerer masse for solid innsats til Theo og 

Hans-Kristian som tok sølv, og Riga og Jan Terje som gull.  Imponerende prestasjon.  Avdelinga er 

fornøyd med traseen som er valgt, og vi kommer til å gjenta arrangementet i 2020. 

Vi komme til å forsøke å gjenta dette september 2021. 

2.2 Valpe kurs 
Styret besluttet gi støtte med kr 300 til valpekurs gjennom Hundevis helga 31.10-1.11.  Det var 2 

valper fra avdelinga som deltok på kurset.  Kursinstruktør var Therese Hansen.  Førnøyde deltakere 

og valper etter kurset. 

2.3 Fellesturer: 
Avdelinga har lagt stor vekt på å skape engasjement og aktivitet innad i avdelinga.  Til denne 

målsettinga må vi kunne si at – Vi er på veg, men vi ønsker flere aktive medlemmer.  Det er ei stor 

utfordring med store avstander.  Medlemmer rundt om oppfordres derfor til å invitere til lokale 

arrangement.  Det kan være turer, eller rett og slett bare treffes for sosial trenging og Berner prat. Vi 

har gjennomført følgende treff: 

- Rundhaugmartnan 7. desember - avlyst 

- Fellestur Gutta på skauen 12. desember gjennomført. 

Vi har som målsetting i 2021 og få til flere fellesturer rundt om i avdelinga. 

 

2.4 Utstillinger: 

Rallarutstilling i samarbeid med Narvik hundeklubb 23.-24. mai - avlyst 

 

 

Vi har imidlertid håp om Rallarutstilling 29.-30. mai 2021, og Rasespesial helga 12.-13. juni i Tromsø 

skal gå som oppsatt.  Derfor lever vi på bilder fra 2019 og samme arrangement. 
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Punkt 3 Økonomi: 
Avdelingas økonomi er fortsatt god, selv om vi gikk med underskudd pga. koronasituasjonen som ikke 

tillot at vi kunne gjennomføre utstillinger. 

På utstillingskontoen står det pr 31.12.20 kr 58 044,51.  På plasseringskonto står det kr 98 330,68 og 

hovedkonto kr 397,93.  Beholdning på rosetter og premier utgjør 41 417,34 kr.  Dette er pr 1. 

september 2019.  Det er ikke foretatt noen ny opptelling etter dette, da det ikke har vært noen 

aktiviteter som har medført endringer. 

Det er i løpet av året blitt viderefakturert for kostnader knyttet til utstilling i Tromsø og Skjomen i 

2019 til samarbeidende hundeklubber (NFK og NHK).  Beløpene kommer frem under postene 

Utestående fordringer og andel NHK. Beløpet til NHK er motregnet fra de nå på slutten av 2020, slik 

at vi må betale de. Dette blir utbetalt i 2021. 

Budsjettet videreføres fra 2020 etter samtale mellom leder og kasserer. 

Kassa er talt opp, og inneholder pr 31.12.20 kr 2428,-. Det var en differanse fra regnskap 2019 på kr 

150,- som er valgt ført mot andre kostnader pga. beløpets størrelse. Kassa var ikke kontrollert i 2019. 

  

  

  

 

 

 

Solveig Aarbogh 

Leder NBSK avd Nord 

 


