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Styrets arbeid

Styret har hatt 6 styremøter i 2021, de fleste har vært via messenger, gruppesamtale. i
tillegg til dette har det vært mye kontakt via telefon og messenger for å svare på diverse
henvendelser via sosiale medier.

Agilitygruppa

Kurs: Vi har hatt to eksterne kurs med Irene Yrstad på plassen i lia.

Stevner: I mai arrangerte vi et blåbærstevne, med deltakere både fra egen klubb og
tilreisende.

I juli arrangert vi et agility stevne, en dag med kun klasse 1. her kom det ca 100 ekvipasjer
og flere av klubbens medlemmer debuterte på dette stevnet, enten offisielt i kl.1 eller på
blåbærstevnet som startet dagen.

Vi har økt den aktive gjengen med flere ekvipasjer, noe som er veldig flott for gjengen. På
grunn av corona har det vært treninger hver mandag og onsdag gjennom sommersesongen,
i tillegg til at vi har møttes noen helger for å trene, siden det ikke har vært så mange stevner
som har gjort at vi har stått over mandags treningen.

Flere av klubbens medlemmer har også reist ut og konkurrert med fine resultater.



Bruksgruppa

Bruks/lydighet/spesialøvelser på tirsdager. Gruppen har avtalt seg imellom om de møtes i
skogen eller i Lia. Lydighetstreningene har foregått i Lia. Spesialøvelser som spor, feltsøk og
rundering har foregått i skogen. Det har vært bra oppmøte og aktivitet i bruksgruppa. Det har
også vært ekvipasjer ute på konkurranser, men ikke alltid like lett å komme med på stevner
på grunn av nok et år med Corona.

Det har også vært avholdt et kveldsstevne i spor klasse D, C og B, med stor deltagelse,
faktisk fullt. Dommer var Geir Land

Andre aktiviteter i klubben

Valpe - og hverdagslydighetskurs: Det har vært avholdt 3 valpekurs og et
hverdagslydighetskurs i løpet av året 3 av kursene har vært i Lia og 1 på Øya. Kursene har
vært avholdt i samarbeid med Øya Dyreklinikk

Treninger i Hippodromen: Fra midten av november til først i april har GHK leid
Hippodromen 1 timer hver andre uke. Hensikten var at alle medlemmer som hadde lyst til å
trene innendørs på den kaldeste årstiden kunne få mulighet for det. Oppmøte har vært noe
varierende, men det har vært mellom 4-10 fremmøtte på treningene.

Dugnad i Lia: Gressklipperjobben har man også denne sommeren valgt å sette bort til to
yngre gutter som får litt betalt for jobben. AG-gruppen har bidratt med oppgradering av
klubbens agilityutstyr som trengte en oppfriskning, og båret utstyret inn i utstyrsbrakka.
Styret har tatt seg av raking, søppeltømming og rydding/vask av klubbhuset.


