
Årsberetning for NBSK`s avd. Oslo & Omegn 2020/2021 

 
Siden årsmøtet i februar 2021 har styret i avdelingen bestått av: 

 

                                               Leder :             Pia Berggård 

    Nestleder:        Ingar Aasnes 

Sekretær :       Bjørg Møller fram til september 

Sekretær :   Elin Granhus fra september   

Kasserer:         Inger Naalsund 

Medlem:          Frode Holland 

Medlem:          Torhild Sølvberg   

Varamedlem : Elin Granhus fram til september 

 

 

Det har i perioden siden forrige årsmøte vært avholdt 7 ordinære styremøter. Utenom disse 

har det vært løpende kontakt mellom styremedlemmene angående drift etc. i avdelingen. 

Noen av møtene har vært avholdt digitalt pga. pandemien. 

 

Treff har vi hatt annenhver tirsdag i vintermånedene og senhøstes. Ellers i året hver tirsdag  

bortsett fra om sommeren. Noen av treffene har vært avlyst pga. pandemien. Flere nye 

medlemmer med både voksne hunder og valper har vært innom. Vi har drevet med litt 

agilitytrening. Kurs i hverdagslydighet har Kjersti fra Best4Dogs holdt for oss.  

 

Valpekurs v/Best4Dogs er avholdt som helgekurs. 

 

14.09.21 Kurs i pelsstell og utstillingsteknikk holdt Elin Normannseth. 

 

05.09.21 Bernerens dag. Mange møtte opp og vi fikk vist fram hva berneren kan brukes til. 

Været var på vår side. Loddsalget ga oss penger i kassa. Godt vi fikk gjennomført det og alle 

som var der ble registrert med tanke på Coronarestriksjoner.   

 

Noen søndagsturer har vi hatt. 

Lucia har blitt avlyst pga. pandemien.  

 

Det har vært avholdt 2 medlemsmøter.  

 

Vi har hatt dugnad på hytta med vasking innvendig og opprydding /klipping av busker 

utvendig vår og høst. 

 

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. 

 

Grasrotandelen har gitt oss bra med penger i kassa. 

 

I tillegg har vi fått midler gjennom Momskompensasjonsordningen. 

 

Pandemien har satt en stopper for mye. Håper at smitten går ned i 2022 så vi kan treffes 

igjen. 


