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Rallykomiteen besto av Hanne Backe- Mathiesen Henriksen, Ingar Martinsen og Mari & 

Fredrik Nagel-Røkholt frem til slutten av april 2014, da de to førstnevnte valgte å trekke seg 

ettersom de ikke lenger var aktive innen rallylydighet.  

Komiteen fikk da to nye medlemmer, Ida Kulo og Nina Andersen. Mari & Fredrik Nagel-

Røkholt deler ledervervet. 

Det har vært avholdt 7 komitemøter i løpet av året. Samarbeidet har fungert utmerket, og 

rallygruppa "Team Ille Bra" fremstår som velorganisert, og er preget av positive holdninger 

og svært godt miljø og samhold. Alle komitemedlemmene har signalisert at de ønsker å 

fortsette sitt arbeid for gruppa i 2015, og vi velger foreløpig å ikke utvide med ytterligere 

medlemmer ettersom komiteen er så velfungerende.  

 

Rallygruppa har fast trening hver onsdag kl 18-21, inne i vinterhalvåret og ute om 

sommeren. Det har vært 15-20 ekvipasjer på omtrent hver eneste trening. Spesielt i 

innesesongen har det vært en utfordring med så mange deltakere, ettersom det kun er 

mulig med en bane inne, noe som medfører mye venting. 

På slutten av året startet vi derfor opp med et tilbud om formiddagstrening på tirsdager for 

de som har anledning, i et forsøk på å få mer effektiv treningstid pr ekvipasje og redusert 

ventetid. Det er nå normalt 4-8 ekvipasjer på formiddagene og 12-15 på kveldstreningene. 

Team Ille bra har ingen instruktør, men vi har innført rullerende treningsansvar som 

innebærer at alle som trener aktivt, bortsett fra de aller nyeste, bytter på å forberede et 

opplegg for treningene etter liste. Den som har treningen har ikke instruktøransvar, men vi 

hjelper hverandre så godt vi kan og gir hverandre tilbakemeldinger underveis.  

Dette opplegget har fungert overraskende bra, og vi opplever at alle tar ansvar. Man lærer 

mye av å forberede treningsopplegget, og vi har sett et større engasjement fra gruppa etter 

at hver enkelt må bidra mer direkte. En annen fordel er at vi får variert treningsopplegg fra 

gang til gang, og vi reduserer sjansen for å «bruke opp» nøkkelpersoner.  

I tillegg har vi gjennom hele året hatt konkurransetrening søndager fra kl 12 for de som 

konkurrerer aktivt, og 8- 10 ekvipasjer har trent jevnlig på søndagene.   



 
2 

Rallykomiteen er opptatt av å ivareta og videreutvikle de som konkurrerer, og har derfor lagt 

terskelen for å delta på konkurransetreningene ganske høyt. De som har kommet lengst 

bidrar mye med å hjelpe et stort antall nybegynnerne på onsdagstreningene, og får svært 

lite treningstid på de ordinære treningene. Det er derfor en prioritet å sørge for at 

konkurransegruppa får tilrettelagte treningsforhold for å kunne utvikle seg videre og 

representere klubben på en god måte på stevner fremover. 

Gruppa har flere ekvipasjer som er klare for å debutere, og komiteen vil fortløpende vurdere 

behovet for å utvide det konkurranserettede treningstilbudet, dersom vi ser at enda flere 

begynner å konkurrerer aktivt.  

Med et så stort antall ekvipasjer er det en utfordring å kunne gi et godt nok treningstilbud på 

flere nivåer, og det er mulig at det må gjøres noen justeringer i organiseringen av gruppas 

aktiviteter i kommende sesong for å imøtekomme alles behov.  

Gruppa har en velfungerende facebookside "rallygruppa i FOBHK", hvor det legges ut info 

ang treninger, samt stevneresultater, bilder, kurstilbud m.m, og det er mange som følger oss 

der. De som fyller vilkårene for deltakelse på konkurransetreningene har en egen gruppe 

hvor treningene avtales. 

 

I 2014 var det 10-12 ekvipasjer fra FOBHK som konkurrerte aktivt, og med svært respektable 

resultater.  

To hunder har nå opprykk til elite, og tre har opprykk til kl 3, og 6 har fått opprykk til kl 2. 

Dette må vi si oss svært fornøyde med i vår ferske konkurransegruppe. Vi har vært en fin 

gjeng som har reist på stevner sammen, og gjort oss bemerket i våre ille røde Ille Bra 

gensere. Vi er i ferd med å sette FOBHK på kartet i rallymiljøet, noe vi har grunn til å være 

stolte av.  

Vi arrangerte Klubbmesterskap 23.02.14, med svært god deltakelse fra klubbens 

medlemmer, både fra Team Ille Bra og fra  lydighets- og agility gruppa.  

Stevnet vårt 14. juni ble en kjempesuksess, og vi fikk utrolig mange gode tilbakemeldinger. 

Arrangementet gikk knirkefritt, og mange klubbmedlemmer fra andre grupper stilte velvillig 

opp før, under og etter stevnet. 

25. juni hadde gruppa sommeravslutning på Dilling, med 15 ekvipasjer . Vi grillet og 

arrangerte en uhøytidelig konkurranse med selvkomponerte rallyøvelser, og hadde en svært 

underholdende og nyttig kveld. 
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Juleavslutningen var 17. desember, og igjen var det stort oppmøte med 17 ekvipasjer, og høy 

stemning. Både to-og firbente stilte i julekostymer, og gjorde en hederlig innsats i 

julekonkurransen. 

 

Ettersom gruppa hadde mange nye medlemmer, valgte vi å arrangere teorikveld 29.januar 

med gjennomgang av alle skiltene og de viktigste punktene i regelverket.  

Det planlagte kurset med Anniken Jensen i april måtte avlyses grunnet sykdom, men vi fikk 

til et dagskurs med dommer Bente Fredriksen 30.mars. 

Rallykomiteen tok initiativ til å engasjere coach Trude Fosse til å holde et kurs i motivasjon 

og mental trening i forhold til trening og konkurranser. Det ble avholdt som et helgekurs 22. 

og 23.november, og mange fra rallygruppa og klubbens øvrige grupper, samt noen deltakere 

utenfor FOBHK hadde stort utbytte av dette, og det er signalisert oppfølgingskurs. 

 

Rallygruppa har ikke hatt mange utgifter i 2014, men vi fikk innvilget penger til innkjøp av ett 

sett skiltholdere, samt kr.2.000 til premier.  

Våre arrangementer har gitt god avkastning, og klubbmesterskap, stevne, kurs , teorikveld 

og utlodninger har innbrakt over kr.20.000 til klubbkassen. 

Fredrikstad, 25.01.15 

 

Ida Kulo 

Nina Andersen 

Fredrik Nagel-Røkholt 

Mari Nagel-Røkholt 

 

 

 

                                                                


