
 

 

 

Årsberetning 

Drammen Trekkhundklubb 

2020 

 

Sammen med årsregnskapet gir årsberetningen et bilde av aktivitet og økonomisk status i 

klubben. 

 

Styret sammensetning: 

Leder: Waldemar Rode 

Nestleder: Odd Gulaker 

Kasserer: Saskia van Es 

Sekretær: Katrine Fugleberg 

Varamedlem: Geir Nyrønning 

Valgkomite: Terje Svendsrud (leder), Lasse Gjerde, Arild Jørgensen 

Vara valgkomite: Ole Anders Westby 

Revisor: Frode Narum Hansen  

Kontrollkomite : Ivar Grønn og Kari Floten 

Vara kontrollkomite: Lasse Jensen  

 



Styremøter: 

Det er avholdt 3 styremøter. Det har også vært en del uformell kontakt via Messenger i løpet 

av året og da spesielt i forbindelse med forberedelsene til Barmarksfestivalen, kjøp av ny 

klubbslede samt ajourføring av medlemsregister, utfakturering av medlemskontingent og 

regnskapsføring for 2020. 

 

Aktivitet:  

Det har vært få fellestreninger ved Sirikirke gjennom høst og vinter pga koronasituasjonen. 

Mange av klubbens medlemmer har deltatt i flere løp gjennom vinteren og oppnådd gode 

resultater, men pga koronasituasjonen ble årets sesong vesentlig forkortet. 

Vi hadde ingen representanter på hundekjørertinget som ble avholdt digitalt.  

Drammen Barmarksfestival ble arrangert og arrangementet gikk med overskudd. Vi fikk også 

støtte fra forbundet med kr 11.000,- til arrangementet. Pga mangel på frivillige ble selve 

gjennomføringen av Barmarksfestivalen ikke helt som vi hadde håpet. Det er gjort en 

kartlegging i etterkant og vi har funnet ut av hva som kan og må forbedres til neste år 

dersom Barmarksfestivalen skal arrangeres igjen.    

Det ble gjennomført dugnad på Steglebu med maling av hytta, rengjøring og kapping av ved. 

Steglebu ligger åpent for utleie på Airbnb. Det har vært et bra belegg i løpet av 2020 selv 

med den uavklarte koronasituasjonen og inntektene bidrar til å dekke de faste utgiftene 

relatert til Steglebu.  

Klubben kjøpte i løpet av 2020 en ny klubbslede. Denne ble fullfinansiert av midler fra 

Sparebankstiftelsen og Lychefondet.    

 Generelt har det i 2020 vært lite aktivitet i klubben pga koronasituasjonen.  

Økonomi: 

Klubbens økonomi er god og det har ikke oppstått noe uforutsett i året som har gått.  

 



 


