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Årsberetning 2021 

 

I året som har gått har NBSK avd. Asker og Bærum gjennomført 6 styremøter siden forrige årsmøte 

(som ble holdt 25. november 2020). Pga. korona har det ikke vært avholdt medlemsmøter. 

Styret har i 2021 bestått av: 

• Jon Jerre, Leder 

• Truls Fagerberg, Nestleder 

• Rune Hval, Kasserer 

• Nina Eskedal, Styremedlem 

• Tone Ramberg, Styremedlem 

• Nicolai Brechan, Varamedlem 

Medlemstallet i NKKs database (registrert på NBSK, avd. Asker & Bærum) pr. desember 2021 er totalt 

44 (hvorav 4 hustandsmedlemmer).  

Abonnements- og deltakeravgiften (kr. 300) til avdelingen ble betalt av 22 personer, av disse er 16 

medlemmer av NBSK, og 6 andre som likevel ønsker å støtte avdelingen og motta medlemsbladet 

Berner-Nytt.  

Økonomien er fortsatt god. Det ble besluttet på årsmøtet i november 2020 at regnskapsåret heretter 

skulle endres, til nå å følge kalenderåret. Tidligere gikk regnskapsåret fra 1. november til 31. oktober.   

Årets aktiviteter, som året før, ble sterkt redusert grunnet Koronapandemien. 

Onsdagstreffene har vært gjennomført, men mange onsdager, spesielt på vårparten, ble avlyst pga. 

korona. Marianne Sandvik og Alf Gunnar var instruktører onsdagene vi hadde agility (2 ganger) og 

rallylydighet (4 ganger) instruerte oss. Vi gikk fellesturer i område rundt Høvik i Veritasparken, på 

Fornebu og Levre skole som nå var åpnet igjen og ferdig bygget. Avdelingen har fått skriftlig 

bekreftelse fra rektor ved Levre skole om at vi kan være på skolens område (trening og hundetrekk). 

Sommeravslutning var i hagen til Sonja Henies Seniorsenter. 

Hundetrekket for kommunen har vært gjennomført i betraktelig mindre antall i år (fire i høst. Vi har 

nå 4 trekkhunder, og har behov for å få flere. 

Hundetrekk for Bærums Verk (julegate, sommer- og høstarrangementer) ble alt avlyst pga. korona 

Trekkhundkurs var planlagt gjennomført i slutten av november 2021, men ble avlyst da en av 

instruktørene ble syk. Invitasjon ble også sendt til avd. Oslo og omegn, med stor påmelding derfra. 

Opplæringen tas opp igjen til våren. 

Klappehund/Besøkshund – alle besøk i 2021 ble kansellert pga. korona. Men, vi hadde en 

agilitytrening utendørs ved det nye bo- og behandlingssenteret Lindelia, med svært mange tilskuere.   

Vi har for tiden 5 klappehunder og har behov for flere. 

Søndagsturen på vårparten ble avlyst pga. korona. Men, på høsten hadde vi to turer, den 

tradisjonelle turen i Frognerparken (dog uten saccovogner denne gangen i mangel av trekkhunder 

den aktuelle dagen) og en noe lengre tur i Kjekstadmarka.  
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Temakveldene – disse ble avlyst på vårparten og én på høstparten. Men, den 5. november arrangerte 

via et digitalt møte med Helse- og avlskomiteen (HAK) i NBSK. Temaet var bernerns helse og arbeidet 

NBSK gjør for å bedre bernerns helse.  Siden møtet ble arrangert digitalt inviterte vi medlemmer fra 

hele landet. HAK stilte med 4 personer. Ca. 35 personer deltok på temakvelden.  

Berner-Nytt: På grunn av korona og kraftig redusert aktivitet gjennom året, ble det besluttet å bare 

utgi ett nummer av avdelingsbladet, nemlig julenummeret i desember 2021, utgitt i fargetrykk. Vi 

valgte nytt trykkeri (Arba Grafisk) som tilbød betydelig lavere pris enn tidligere trykkerier. 

Fakkeltur var planlagt 15. desember for å markere avslutning for 2021. Turen ble imidlertid avlyst 

pga. koronasituasjonen.  

NBSKs SU-møte ble avholdt både 14.02 (digitalt møte) og helgen 6.-7.11 (fysisk møte), og Jon deltok 

som representanter for avdelingen på begge møtene. 

Påskemoro måtte avlyses grunnet Korona. 

 

Jon Jerre 

Leder NBSK avd. Asker & Bærum 

14.1.2022 


