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Det vil bli enkel bevertning, og vi vil også dele ut diplomer til
avdelingens mestvinnende 2019 i sine grener.

Årsberetning 2019
Norsk Spaniel Klub avd. Oslo og Akershus
Styret i Norsk Spaniel Klub avd. Oslo og Akershus 2019 har bestått av:
Leder:

Solveig Holth

Nestleder:

Monica Verås

Styremedlem:

Hege Krokan

Styremedlem

Vilde Sofie Wiig

Styremedlem:

Misty Knowlton

Varamedlem:

Therese Myhrhaug

Varamedlem/sekretær: Line Sørjoten

Medlemmer:
I 2019 hadde avdelingen 640 medlemmer herav 12 husstandsmedlemmer.
Representasjon:
Solveig Holth, Monica Verås, Hege Krokan og Misty Knowlton deltok på NSK’s representantskapsmøte i
2019
Styret:
Styret har hatt 1 styremøte i løpet av 2019. Vi har i hovedsak brukt vår interne FB-side, telefon og
Messenger for kommunikasjon. Denne løsningen har fungert fint, da vi har til dels store avstander
mellom styrets medlemmer, og vi har også de fleste av oss, mye aktivitet og arbeid utenom
klubbarbeide.

Aktiviteter i avdelingen
Kurs:

Blodsporkurs: Avdelingen har holdt kurs i blodspor i Rakkestad i april.
Instruktører var Nina Hagen-Johnsrød og Vibeke Kvisler. 30. mai avholdt vi
ytterligere et blodsporkurs, denne gang i Løten, Hedmark. Instruktører var
Kirsten Næss og Beate Smestad Andersen.
Jaktanleggskurs: Avdelingen avholdt JAL-kurs i juni med Therese Myhrhaug,
Heidi Lysø og Misty Knowlton som instruktører. Populært kurs også i 2019.
Klippekurs: Vi har holdt 2 fulltegnede klippekurs m/Kari Haave, i mars og
oktober.
Lydighetskurs: Avdelingen avholdt lydighetskurs over 4 kvelder i mai måned.
Kurset var fulltegnet, ansvarlig og instruktør var Therese Myhrhaug.
Smellerkurs med Kjersti Pettersen: I juni prøvde vi oss med et smellerkurs.
Instruktør var Kjersti Pettersen, og det foregikk ved Drøbak hundeklubb.
Ansvarlig var Hege Krokan.
Rallylydighet: Monica Verås avholdt introduksjon til rallylydighet i
Frognerparken i juni. Dette ble arrangert samtidig med en av våre
utstillingstreninger, og interessen var stor.

Treninger:
Vilde Sofie Wiig har avholdt utallige utstillingstreninger i løpet av ute-sesongen.
Nær sagt hver uke. Oppmøtet har vært noe varierende, men tydelig et populært
tiltak.

Jaktanleggsprøve/Apportprøve/jaktprøve
Vår JAL og Apportprøve ble avlyst grunnet den da pågående hundesykdommen i
høst. Vi så oss dessverre ikke i stand til å organisere nye prøver i 2019.
Jaktprøvene ble utsatt, og vi arrangerte en noe «amputert» prøve på senhøsten.
Bra interesse, fint vær, hyggelige folk, men ingen fugl.

Utstilling:

Nær sagt i siste minutt så vi oss nødt til å avlyse vår utstilling på Rygge. Dette på
grunn av den da pågående hundesykdommen i Norge. Det var en vanskelig
situasjon, spesielt da våre dommere fra Australia allerede hadde ankommet
Norge. Det ble allikevel en rimelig god løsning for de fleste. Takk til Heidi Fosberg
som åpnet sitt hjem for dommerne i flere dager. Etter noe tid, ble det også klart
at NKK vurderte situasjonen som force majeure, og 50% av påmeldingsavgiften
ble tilbakebetalt utstillere. Vi vet at NSK Hovedstyret var sterkt medvirkende til
denne gode løsning. Dette medførte at vi som avdeling ikke led noe større tap,
bortsett fra forventede inntekter

Økonomi:

Det sittende styret startet med å måtte avholde ekstraordinært årsmøte. Dette
da regnskap for 2018 ikke ble godkjent. I denne anledning påløp en stor utgift til
regnskapsfirma for gjennomgang av regnskapet. En stor inntektskilde, nemlig
utstilling, ble avlyst. Ut over dette er økonomien stabil

Aktivitetsplan 2020:

Vi vil forsøke opprettholde aktiviteten fra 2019, både hva gjelder kurs- og
prøver. Vi starter med kurs for skyttere ved jaktprøver. Dette er etter initiativ
fra Marius Lysø, som også vil være ansvarlig og instruktør. Det er søkt om JAL,
Apportprøve, Jaktprøver og Utstilling i 2020. Årets høst-utstilling blir igjen et
arrangement sammen med Avd. Østfold. Dommere kommer denne gang fra
Canada, Denise Branch og Michelle Scott. Vi har for øvrig allerede startet
utstillingsåret, men så godt som rekordpåmelding, 157 påmeldte, i Letohallen
25. januar.
Det er ønskelig å lete etter ett eller flere faste tilholdsted for flere typer
innetrening/treff. En egen undergruppe for jaktlige arrangement er også et
ønske å få til.

Norsk Spaniel Klub avd. Oslo og Akershus
Styret

Valgkomiteens innstilling til avdelingsstyre 2020, NSK Oslo og Akershus
Valgkomiteen har følgende innstilling for avdelingens styre 2020- Tusen takk til alle kandidater
som velvillig stiller opp.
Valgkomiteen har bestått av: Christina Gøytil( leder), Eva Sem -Jacobsen Christiansen, Stine
Mørkhagen Granum, Anne Sofie Gjestrum.
Leder

Solveig Holth

Ikke på valg

Nestleder

Misty Knowlton

Velges for 2 år

Styremedlem

Vilde Sofie Wiig

Ikke på valg

Styremedlem

Hege Krokan

Ikke på valg

Styremedlem

Carina Berentsen

Velges for 2 år

Varamedlem

Therese Myrhaug

Velges for 1 år

Varamedlem

Line Sørjoten

Velges for 1 år

Representanter til RS 2020
1.
2.
3.
4.

Solveig Holth
Misty Knowlton
Vilde Sofie Wiig
Hege Krokan

Vara:
1.
2.

Carina Berentsen
Therese Myrhaug

Revisor
Revisor

Marie Jonassen

Velges for 1 år

Vararevisor

Monica Verås

Velges for 1 år

Leder

Christina Gøytil

Ikke på valg

Medlem

Anne Sofie Gjestrum

Velges for 1 år

Medlem

Stine Mørkhagen Granum

Velges for 1 år

Vara

Eva Sem -Jacobsen
Christiansen

Velges for 1 år

Valgkomite

Oslo 18.02.20
På vegne av valgkomiteen
Christina Gøytil

