
 
Årsberetning 2021 - Aurskog Høland Hundeklubb 
 
2021 har vært nok et spesielt år, sterkt preget av Korona situasjonen. Vi har likevel 
klart å opprettholde gode aktivitetstilbud, og mye spennende har skjedd i klubben. 
 
 
Generelt 
 
I 2021 byttet vi treningsplass. Vi flyttet fra Aursmoen skole til Finstadbru Stadion. 
Der leier vi av den private treningsgruppen Finstadbru Hundesport. 
Grunnen til at vi byttet treningsplass er: 

 Tilby våre medlemmer bedre treningsfasiliteter. 
 Kommunens planlegging av utbygging av skolen. Det vil da ikke bli plass til 

oss. 
 
Kostnaden på leie av Finstadbru har kostet oss ca 24.000 kroner. Selv om denne 
økningen av leie av treningsplass, har vi holdt samme overskudd som året før. 
Dette fordi vi kunne hatt flere folk på kurs. 
I 2022 ønsker vi å leie banen mer fast og ikke etter timespris. Dette for vi ønsker å 
gi bedre muligheter for fritrening for de som skulle ønske det. Vi forventer derfor en 
økning i leiekostnadene. Dette vil vi få inn ved at flere kommer til klubben som 
medlemmer og får større aktivitet i klubben. 
 
Antall medlemmer pr i dag er 137 stk. 
 
På grunn av Korona situasjonen har det ikke vært mange styremøter. Vi avholde 
årsmøte i februar 2021, og hadde et styremøte i forbindelse med det. Etter dette var 
det ikke mulig å møtes, men ble kommunisert digitalt mellom styremedlemmene. 
 
 
Kurs 
Vi har kjørt to valpekurs og to grunnkurs i 2021, spredd på vår og høst. I tillegg 
hadde vi et bronsemerkekurs på våren og to kurs i nesearbeid (smeller og 
spesialsøk). 
Alle kursene ble fulle. 
 
 
Utstilling 
Vi har gjennomført 6 treninger i utstilling. God oppmøte, og har vært et populært 
tilbud. 
Dette er et gratis tilbud for medlemmene til hundeklubben. 
 
 
 
 



Turgruppa 
Turgruppa samler medlemmer og går ca en times tur. Dette er en tur som passer 
alle. Raser, nivå på lydighet og alder. 
I snitt så har vi ligget på 12 medlemmer som har deltatt på turene våre. 
Dette er et gratis tilbud for medlemmene til hundeklubben. 
 
 
Mandagstreningene 
På mandagstreningene har Ragnild Birkeland vært instruktør. Hun tar deltakerne 
igjennom hverdagslydighetsøvelser. Dette har, som vanlig, vært et av våre mest 
populære tilbud. Mange møter opp og får god hjelp av Ragnhild. 
Dette er et gratis tilbud for medlemmene til hundeklubben. 
 
 
Hilsen Styret i Aurskog Høland Hundeklubb 


