
 
 
 
 

Innkalling til Årsmøte 
 
 

NSK avd. Oslo og Akershus innkaller med dette til årsmøte 
 

Onsdag 10.02.2016 kl 19:00 
 

Møtet finner sted i NTI CAD Center, Sandvika 
 
 
 
Møteagenda: 
 

 
1.   Konstituering 
2.   Valg av møteleder 
3.   Valg to referenter 
4.   Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 
5.   Valg av tellekorps 
6.   Årsmelding 
7.   Regnskap 
8.   Innkommende saker 
9.   Valg 

 
 
 
 
 
Stemmerett har avdelingens medlemmer, medlemskontingent for 2016 må være betalt. 



Norsk Spaniel Klub Avdeling Oslo og Akershus 
 

Årsmelding 2015  
 

 

 
 

Årsmøte 2014 
Årsmøte ble avholdt i NKKs lokaler på Bryn 10.02.2014. 
 
Styret har i 2015 bestått av:  
Stian Kirkeberg (leder) 
Monica Verås (nestleder) 
Tone Grøn (styremedlem) 
Ellen Jemtegaard (styremedlem og kasserer) 
Marthe Bleka(styremedlem, fram til september) 
Christina Gøytil (varamedlem, styremedlem fra september) 
John Arne Johnsen (varamedlem) 
 
 

Styremøter 
Styret har i 2015 har hatt 5 ordinære styremøter samt i tillegg har det vært løpende 
mailkorrespondanse mellom styremedlemmer, der enkelte saker har blitt stemt over. 
 

NSK's representantskap 
NSKs representantskap ble avholdt i april på Gardermoen. Avdeling Oslo og Akershus var 
representert ved: Stian Kirkeberg, Ellen Jemtegård og Monica Verås (med en fullmakt).  

 
 

JAKT 
Aktiviteter 
Totalt har 49 ekvipasjer startet på avdelingens jakt- apport- og JALprøver.  
Jaktprøve på Hemnes 
31. oktober og 1.11 startet det totalt 28 hunder i 2 jaktprøver for dommere Hans Sundberg og Willy 
Gustafsson fra Sverige. Totalt 15 hunder ble premiert. 
Apportprøve på Siggerud 
23.08 og 3. oktober startet 11 hunder for dommer Wenche Farstad. 5 hunder fikk bestått. 
Jaktanleggsprøve på Siggerud/Hemnes 
23.08 og 31.10 startet totalt 9 hunder for dommer Anders Brunvoll. 7 hunder bestod JAL og 3 bestod 
apportprøve i begynnerklasse. (Alle som bestod BK apport bestod også JAL denne gangen) 
 
Takk til Eukanuba for flotte forpremier! 
 
Åpne jakttreninger 
Det har blitt invitert til åpne treninger, både innen jakt og innen blodspor på Facebookgruppen. 



Styret ser det som en god trend at man samles i mer uformelle fora for trening og oppfordrer 
medlemmene til å invitere hverandre med.  
 
Regelverk på høring 
Jaktprøveregelverket har vært ute på revisjon og vi har sendt inn kommentarer til dette.  

 
Apportvilt 
Styret har videresolgt en del apportvilt (ender), uten fortjeneste, for å gjøre det lettere for 
medlemmene å få trent. Det er avhengig av tilgang på frysere og det er ikke bestemt om vi vil 
fortsette med det. Hvis vi ved forespørsel ikke har hatt apportvilt tilgjengelig har vi forsøkt å 
henvise videre så godt det lar seg gjøre. Det er stor variasjon i prisen på når man kjøper inn fra 
40.- til 150.- per stykk, så medlemmene oppfordres til å kjøpe inn i slutten av august/starten av 
september. 
 
Jaktkontaktsamling i Hurdal 
Hovedstyret inviterte til jaktkontaktsamling i mai. Fra vår avdeling stilte Christina Gøytil og 
Stian Kirkeberg. Samlingen ble brukt til å gjennomgå regelverk for revidering, diskutere tiltak 
for jaktrettet aktiviteter i avdelingen og utveksle kontakt mellom de ulike avdelingskontaktene. 
 



Utstilling 
Lørdag 5. september arrangerte avdelingen sammen med NSK sitt Hovedstyre utstilling i 
forbindelse med Europeean Dog Show i Lethohallen som ligger på Dal. Vi hadde rundt 200 
hunder påmeldt denne dagen fordelt på to ringer og to dommere. Det var Tamas Jakkel og Ray 
Smith som bedømte våre flotte Spaniels denne dagen. Retriverklubben arrangerte også sin 
utstilling samme dag i Lethohallen slik at vi kunne dele på kostnader av hall leie. Avdeling Oslo 
& Akershus var teknisk arrangør, det vil si at vi stod for mannskap på utstillingsdagen, samt 
rigging og rydding. Monica Verås & Ellen Jemtegaard satt dessuten i utstillingskomiteen slik at 
vi hadde mulighet til å påvirke gjennomføringen av arrangementet. Vi har inntrykk av at 
utstillingen ble bra gjennomført og at utstillere og dommere var fornøyd med arrangementet. Vi 
takker Norsk Retriverklubb og NSK HS for meget godt samarbeid. 
 

Kurs 
Smellerkurs 
I februar arrangerte avdelingen som første NSK avdeling Smellerkurs. Kurset ble raskt fulltegnet etter 
det ble lagt ut på Facebook. Kurset ble avholdt på 4 Poter i Bærum. Ylva Christensen var innleid 
instruktør og Monica Verås stilte som hjelpe instruktør. Dette var et populært kurs som vi håper å få til 
igjen. 
Pelsstellkurs 
I mai arrangerte vi pelsstell kurs over en kveld. Vi fikk leie flotte lokaler hos 4 Poter som egnet seg godt 
for pelsstell kurs. Kurset var fulltegnet og Ellen Jemtegaard, Tone Grøn og Lena Kirkeberg stilte opp 
som instruktører. Vi fikk gode tilbakemeldinger på kurset. 

Blodsporkurs 
I juni ble det avholdt Sporkurs på Jordbru i Bærum. Mette B Evensen og Monica Verås var 
instruktører. Kurset var fulltegnet. Lørdag morgen startet med teori etterfulgt av praktisk øving 
på å legge og gå spor. Det ble også gått igjennom innlæring av å gå godbitspor / menneskeske 
spor osv. Resten av helgen ble brukt til blodspor, alle fikk også prøve seg på kort nattgammelt 
spor. Vi var utrolig heldige med været og Jordbru egnet seg utmerket for kurs, det var lite 
forstyrrelser noe som er fint under innlæring. 
 

Kontakt med medlemmene 
Vår webside er vår primære informasjonskanal, og www.spaniels.org NSK sin hjemmeside. All 
viktig info om kurs, prøver og andre arrangementer har blitt lagt ut her. Det har vært 
utfordringer med å oppdatere hjemmesidene siste halvår av 2015 dette gjelder alle avdelinger i 
NSK og det arbeides i skrivende stund fra HS og Webmaster i NSK å publisere nye sider. 

Facebook-gruppen vår teller i skrivende stund 656 medlemmer (mot 542 på samme tid i 
fjor). Vi mener gruppa bidrar til bedre kontakt mellom styret og medlemmer og mellom 
medlemmer. Vi ser veldig positivt på at medlemmer bruker gruppa til å avtale uformelle turer 
og treninger, og at vi kan annonsere store og små arrangementer på veggen. De siste posteringer 
på Facebookgruppen kommer automatisk opp på hjemmesidens forside. 

Vi har også informert om avdelingens arbeid og aktiviteter i Våre Spaniels. 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å holde seg oppdatert om avdelingens aktiviteter via 
hjemmesider og Facebook. 
 
Medlemsmøte om utstillingspolitikken 
24.11.2015 - Vi har gjennomgått forslag til regelendringer ifm utstillingspolitikken og avholdt allmøte 
på dette. Det var kun 3 deltagere pluss styret som stilte på møtet. 

Inventar 
Det meste av avdelingens utstyr er nå samlet hos Tone K. Grøn. Fullstendig inventarliste pr. 



31.12.2015 er vedlagt årsmeldingen. 



 
Økonomi 
Pr 31.12.15 hadde avdelingen totalt 91 204,70 i omløpsmidler hvorav 63 701,70 kr på konto i 
DNB og gruppen har i år hatt et overskudd på 38 352,47 kr. Regnskapet er vedlagt. Regnskapet 
er ført av Ellen Jemtegaard og revidert av Helge Holmin. 
 

Medlemstall 
Avdelingen hadde 626 registrerte medlemmer (inkl. 19 husstandsmedlemmer og 3 
æresmedlemmer) pr. 31.12.14.  
 (2014- 645, 2013 – 631, 2012 – 653) 
 
 
 
Datoer å merke seg i 2016 
Det er blitt søkt om følgende prøver for 2016. 
-   Jaktprøve, terminfestet på Hemnes– 8.10. 
-   Jaktprøve, terminfestet på Hemnes– 9.10 
-   Apportprøve, terminfestet på Hemnes– 7-8.10 
-   Jaktanleggsprøve, terminfestet på Hemnes – 9.10 
-   Jaktprøve, terminfestet på Skiptved – 5.11. 
-   Jaktprøve, terminfestet på Skiptvedt – 6.11 
 
 
Avdelingens utstilling blir den 4. September med dommer Herbert Klemann. 
 

Vedlegg 
Inventarliste: 
 
 

Rosetter   
 BIS 4 1 
 BIS veteran  1 (åpnet)  
 BIS 2 veteran 2 
 BIS 3 veteran  3 
 BIS 4 veteran 5 
 BIS valp 1  
 BIS 3 valp 2 
 BIS 4 valp 6 
 BIR  5 
 BIR veteran  6 
 BIR valp 11 
 BIM  20 
 BIM veteran  4 
 BIM valp 17 
 CERT  3  



 Res CERT  12 
 

 Championat uspes.  21 
 CK 10  
 Beste oppdrettklasse  3 
 HP oppdrett  12 
 Beste avlklasse  7 
 HP avl  14 
 Deltaker  29 
 JAL 18 
 Deltager 25 



 

 
 
 
 
 
 

Annet Inventar    
    
Kategori Beskrivelse Antall Lagring 
            
Premiekort     ? Tone  
          
Kritikkskjemaer  jaktprøver  23 Stian  
Kritikkskjemaer  jaktanleggsprøver  24 Stian  
Startpistol  9mm  1 Stian  
Skudd  380 Salve-Blank, Fiocchi  Ca 80 Stian  
  iZettle Kortleser 1 Stian 
Chipscanner     1 Stian  
Trimmebord     1 Tone  
Seierspall  Hunder  4 Tone  
Ringbånd     1 Tone  
          
Kulegrill     1 Tone  
Kaffetrakter     1 Tone  
Termokanner     2 Tone  
Partytelt     2 Tone  
Utstillingstelt     1 Monica  
            
Kopper   5 Stian   
Frokostfat   5 Stian 

  
 

 
 
Vedlegg 
 

-   Inventar 

-   Regnskap 

-   Revisorgodkjenning 

-   Saker 

-   Valgkomiteens innstilling 
 


