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Styrets arbeid 
Styret har hatt 8 styremøter i 2020, i tillegg til dette har det vært mye kontakt via telefon og 
messenger for å svare på diverse henvendelser via sosiale medier. 
  
Aktiviteter  
 
Agilitygruppa 
Arrangerte et nybegynnerkurs i mai. Der deltok 4 ekvipasjer. Sølvi var instruktør. 
De har også hatt litt sosialt samvær med en grillkveld i løpet av sommeren. 
AG har oppgradert klubbens hindre og Randi på tok seg jobben som sydame og sydde nye sandsekker 
som har blitt fylt opp og hatt i tunnelholdere. 
Nye pinner til lengdehoppet. Det har vært opp til 10 deltakere på mange treninger. 



Flere av de som aktivt trener AG har deltatt på stevner i løpet av året, selv med færre stevner enn 
normalt på grunn av Corona.  
I februar var det stevne i Moelv og der stilte GHK lag i klasse ”large” under navnet ”Dølenen”. 
 
Bruksgruppa  
Bruks/lydighet/ spesialøvelser på tirsdager. Gruppen har avtalt seg i mellom 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 
vært stilt på et til to stevner, da mye ble avlyst på grunn av Corona. 
 
Sporkurs  
Ble avholdt 1 og 3 mai med god oppslutning. Det deltok 5 ekvipasjer hvorav 2 var jakthunder. 
Flinke hunder og ekvipasjer, så det ble noen riktig trivelige dager i skogen. Instruktør var Beate 
som hadde med Tove og Øyann som hjelpeinstruktører. 
 
Valpe  - og hverdagslydighetskurs  
Ett kurs i helga 8. til 9. februar og ett kurs helga 9. til 10. mai.  Begge kursene startet opp med 
teorikveld 6.februar og 7. mai med teori som Kitty ved Øya Dyreklinikk sto for og litt demo av 
hvordan man starter innlæring av ulike øvelser, samt oppdragelse, som Beate sto for. Noen av 
hverdagslydighets gruppa deltok også på teori kvelden da de ikke hadde deltatt på valpe kurs 
tidligere. Begge gruppene var godt representert av raser av ulike slag. Flinke valper, hunder og 
førere. Det var med 6 valper og 9 unghunder med på kurset i mai. Og totalt 13 stk på kurset i 
februar. Instruktør var Beate og hjelpeinstruktør var Tove, Eline og Øyann. 
 
Treninger i Hippodromen. 
Fra midten av november og ut året har GHK leid Hippodromen 2 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 4-8 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 oppgraderinga 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. 
 
 
 

 
 


