
Årsberetning 2013

Norsk Berner Sennen Klubb avd. Buskerud

Styret har bestått av:

Mette Hvidsten, leder                                                 
Lasse Guneriussen, nestleder
Hans Reidar Berge, kasserer
Tore Linde-Nielsen, sekretær
Mari-Ann H.Amundsen, styremedlem
Svein Majormoen , varamedlem

Revisor
Roger Larsen

Valgkomite

Else Marie Sundgaard
Kai Inge Øseth

Styremøter
Det har i løpet av 2013 vært avholdt  3 styremøter

Aktiviteter
Agility i Hyggen startet 10.januar. Annen hver uke i januar og februar
Startet  på Noratel  7.mars og frem til sommeren
Startet etter sommerferie den 15.august  og frem til jul.

Møter
Ingen fra Buskerud deltok på SU i februar da dette kolliderte med årsmøte.  Lasse Guneriussen og Liv 
Lund deltok  i November

Medlemsmøter
Det er avholdt medlemsmøter 1.torsdag i hver mnd.

Medlemsturer
 
20.januar – søndagstur på Furumo avlyst pga kulde.

9.februar – vinterfest avlyst pga for lien påmelding

 17.februar skidag på Tranby

14. og 24.april. Praktisk del og oppsummering av kurs. Lundqvist Hundeskole

21.april  - søndagstur Furumo



30.juni – sommeravslutning hos Merethe og Tore på  Saggrenda Kongsberg

4.oktober  – helgetur til Uvdal
Hytter ble leid, men liten påmelding
Else Marie og Hans Reidar tok vel imot oss på sin hytte i nærheten og viste oss flotte turterreng.

17.november – Spordag hos Kari & Alf på Konnerud

9.desember  – juletur Drammen
Tradisjonen ble fulgt opp også i år med tur rundt i Drammen Sentrum.

Utstilling 
Avd Buskerud arrangerte sammen med avd Østfold dobbelutstilling på Fredriksten Festning  helgen 7-
8 september 2013.  Arrangementet var meget vellykket.  Det deltok ca 80 hunder.  Dommer var 
Marion Klok.

Deltagelse på utstillinger
Det har vært god aktivitet blandt de av våre medlemmer som deltar på utstillinger
De har vært både i Norden og resten av Europa

Økonomi
Økonomien er god i forhold til de aktiviteter og inntekskilder vi har hatt i 2013.
Regnskapet viser et lite overskudd
Styret har i likhet med foregående år hatt et nøkternt forhold til kostnader

Styret vil til slutt takke alle medlemmene for et godt samarbeide i 2013.
Vi vil rette en spesiell takk til de av våre medlemmer som hjalp til ved utstillingen i Halden
Styret vil også rette en takk til Noratel og Svein Majormoen som gjør det mulig for oss å møtes hver 
onsdag og med sosialt samvær innendørs etter trening med hundene.

Hokksund 6.februar 2014

NBSK avd Buskerud

Mette Hvidsten


