
Årsberetning for NBSK`s avd. Oslo & Omegn 2019/2020

Siden årsmøte i desember 2019 har styret i avdelingen bestått av:

                                               Leder :             Pia Berggård
Nestleder:        Ingar Aasnes
Sekretær :       Bjørg Møller
Kasserer:         Inger Naalsund
Medlem:          Frode Holland
Medlem:          Matilde Knutsen

Det har i perioden siden forrige årsmøte vært avholdt 8 ordinære styremøter og 1 digitalt. 
Utenom disse har det vært løpende kontakt mellom styremedlemmene angående drift etc. i 
avdelingen.
Det har vært avholdt 2 medlemsmøter.

Vi hadde treff annen hver tirsdag ved oppstart på nyåret. Da Norge stengte ned i mars, hadde
vi ikke treff etc. i tråd med NKK`s og myndighetenes anbefalinger. Startet forsiktig opp i mai 
med begrenset aktivitet ut året.
 
Alf Gunnar sa seg villig til å ha hverdagslydighet siste tirsdag i måneden, men dette har blitt 
veldig amputert pga. Corona. 
Agilityapparatene ble tatt fram på noen treff. Dette ble det opplyst om til medlemmene på 
mail. Veldig populært blant både to- og firbente.

Det ble kåret avdelingsmester i eksteriør, lydighet og rallylydighet. 

Luciatoget startet som vanlig fra Østbanen. Turen gikk opp og ned Karl Johan med 
julepyntede to- og firbente til Julemarkedet. Hundene fikk mye oppmerksomhet.

Flere søndagsturer har vært arrangert, når vi har kunnet møtes.

Hundesvømming har vi hatt.

Bernerens dag hadde vi i september. Det var mange som tok turen innom. Loddsalget ga en 
bra inntekt til klubben.
Vi har hatt dugnad på hytta med vask innvendig og opprydding /klipping av busker/gress, 
vår og høst. 
Kløvmerkeprøve er avholdt for 1 ekvipasje i bronse og 1 ekvipasje i sølv. 

Temakveld om hundens styrke, koordinasjon og balanse ble arrangert med 18 tilhørere i 
januar. Kursholder var fra Smarthund. 

I juni hadde vi digital temakveld om Aktivisering av hund i hverdagen. Kursholder var fra 
Best for Dogs AS. Det var bare drøye 10 som deltok. Hvor populært det var vites ikke, men 
muligens ikke like lett / interessant for alle å delta på nett.  
                                                                                              
Da det er kommet mange nye valper til avdelingen, arrangerte vi valpekurs i juli, 9 deltok.

Vi har to rockyvogner , den ene med sitteinnsats. I tillegg har vi høyvogn og saccovogn. Disse 
er til fri benyttelse på treffene og kan leies fra tirsdag til tirsdag.
I tillegg har vi fått midler fra Grasrotandelen og midler fra Momskompensasjonen.
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