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Årsberetning 2022 
(forslag til årsmøtet 8.2.2022) 

 

I året som har gått har NBSK avd. Asker og Bærum gjennomført 5 styremøter siden forrige årsmøte, 

som ble holdt 2.2.2022). 

Styret har i 2022 bestått av: 

• Jon Jerre, Leder 

• Truls Fagerberg, Nestleder 

• Rune Hval, Kasserer 

• Nina Eskedal, Styremedlem 

• Tore Wilhelmsen, Styremedlem 

• Nicolai Brechan, Varamedlem 

Det sittende styret har hatt i alt 5 styremøter siden forrige årsmøte. 

Medlemstallet i NKKs database (registrert på NBSK, avd. Asker & Bærum) pr. desember 2022 er totalt 

44, hvorav 4 hustandsmedlemmer og ett æresmedlem. 

Abonnements- og deltakeravgiften (kr. 300) til avdelingen ble betalt av 23 personer, av disse er 20 

medlemmer av NBSK, og 3 andre som likevel ønsker å støtte avdelingen og motta medlemsbladet 

Berner-Nytt.  

Økonomien er fortsatt god. For regnskapsåret 1.1 til 31.12.2022 endte avdelingens regnskap med kr. 

10.316 i overskudd. Avdelingens beholdning pr. 31.12 er 33.402,46 kr.   

Spørreundersøkelse om medlemmenes synspunkter og ønsker vedr. avdelingens aktiviteter ble 

gjennomført.  Skjemaet, som anonym undersøkelse, ble sendt på e-post til i alt 43 personer i juni. I 

alt 19 personer svarte (svarprosent 44 %). Høstens terminliste ble noe justert for å ivareta 

synpunktene som var kommet inn. 

Onsdagstreffene har vært gjennomført som tidligere, med aktiviteter tilnærmet hver onsdag, kl. 19. 

Dette inkluderte bl.a. trening i rallylydighet (vår og høst, i alt 4 ganger) med Marianne og Alf Gunnar 

Sandvik som instruktører, egentrening i agility (vår og høst, i alt 4 ganger), lydighetstrening med 

innleid instruktør Heidi (4 ganger på høsten), samt fellesturer på hhv. Levre skole (våren) og på 

høsten varierte vi fra gang til gang. 

Sommeravslutning ble holdt i juni, i hagen hos Ellen og Jon Jerre. I alt 10 mennesker og 7 hunder 

deltok. 

Hundetrekk for kommunen har vært gjennomført med 3 trekk på våren og 6 på høsten. Vi arrangerte 

trekkhundkurs i april med 11 deltakere, hvorav 4 fra Asker & Bærum, 6 fra Oslo og 1 fra Buskerud). Vi 

har nå 6 trekkhunder i trekkhundpoolen. Trekk for Bærums Verk ble arrangert 2 ganger, hhv. 

høstarrangement og åpning av julegaten. 

Klappehund/Besøkshund ble startet opp igjen på høsten (etter pause pga. pandemien), i alt 10 besøk 

ble gjennomført, på hhv. Eikstunet og Lindelia. Vi har for tiden 4 klappehunder og har behov for flere. 
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Søndagsturer ble gjennomført 3 ganger, hhv. på Bygdøy (mars), Brønnøya (mai) og Fossum 

idrettsforening til Østernvann (oktober). Den planlagte søndagsturen til Frognerparken (august) ble 

avlyst pga. for få deltakere. 

Temakveld ble holdt i april. Veterinær Cecilie Askvig holdt foredrag om førstehjelp for hund. 

Invitasjonen var også sendt til avd. Oslo og omegn og Buskerud. Nærmere 20 personer deltok. 

Berner-Nytt: Det var planlagt å utgi to numre (juni og desember). Selv etter to runder med 

etterlysning av bidrag (tekst og bilder) til juninummeret kom det ingen bidrag, ut over det 

redaksjonskomiteen selv laget. Det ble derfor besluttet å utgi bare ett nummer (julenummer), som til 

gjengjeld var ny rekord i antall side – hele 52 sider. Trykkeriet var Arba Grafisk. 

Fakkelturen var planlagt 14. desember. Turen ble imidlertid avlyst pga. kulde, ned mot 20 minus. 

NBSKs SU-møte ble avholdt både 12.02 (digitalt møte) og helgen 5.-6.11 (fysisk møte på 

Gardermoen). Jon deltok som representanter for avdelingen på begge møtene, Truls deltok på møtet 

i november. 

Påskemoro ble arrangert onsdag 16 april. Mange deltakere. 

 

Jon Jerre 

Leder NBSK avd. Asker & Bærum 

08.02.2023 


