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Bildet på forsiden er satt sammen av 2019-bilder hentet fra facebooksiden vår. Siden bildene er lagt ut på vår 
offisielle fbside er det ikke innhentet tillatelser fra de som har tatt bildene eller de som er avbildet. Målet var å 
finne litt representanter fra alt vi driver med, men det ble vanskelig. Først og fremst fordi det er begrenset plass, 
men vi trenger mer mangfold i bilder folkens ����. Hvor er alle utstillingsbildene? Hvorfor er noen raser mer 
representert med bilder enn andre.  Så en oppfordring:  Legg ut bilder av hund og aktiviteter. Vi har lett for å ta 
samlebilder, men er ikke flinke nok til å ta bilder underveis.  
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Årsmøte 2020 
 

Norsk Spaniel Klub avd. Vestfold 
Tid: Torsdag 14. februar 2019, kl 18.00 

Sted: Furulund kro, Stokke Ravei 158, 3160 Stokke 

 

AGENDA 
 

1. Åpning ved leder  
 

2. Valg av møteleder  
 

3. Valg av referent til føring av protokoll  
 

4. Valg av tellekorps/underskrift av 2 til protokoll  
 

5. Godkjenning av møteinnkalling  
 

6. Godkjenning av stemmeberettigede  
 

7. Årsmelding  
 

8. Regnskap  
 

9. Valg 
a. Styret 2020 
b. Valgkomite  
c. Revisor  
d. RS – representanter  

 
10. Innkommende saker 
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Årsmelding  2020 

Styret 
Leder: Heidi Linløkken Eriksen 
Nestleder: Nina Anthonisen 
Styremedlem: Nina Folland 
Styremedlem: Marit Lian 
Styremedlem: Jan Erik Hansen 
Varamedlem: Morten Asplin 
Varamedlem:  Janne Ranberg 

 

Valgkomiteen 
Leder: Elin Hallerud Borgersen 
Medlem: Rigmor Anholt 
Medlem: Aud Kongsgård 
Varamedlem: Wenche Gjertsen 

 
 

Kasserer og regnskap 
Janne Ranberg 

 

Revisor 
Tom Aasrum 

Representanter til NSK`s Representantskapsmøte 2019 
1. representant: Heidi Linløkken Eriksen 
2. representant: Nina Anthonisen 
3. representant: Jan Erik Hansen 
Vararepresentant: Marit Lian 
1. representant: Heidi Linløkken Eriksen 
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Årsmelding styret 2019 
Styret har hatt et godt samarbeid gjennom hele 2019 og er veldig glade 
for det høye aktivitetsnivået i avdelingen.   I 2019 har aktivitetsnivået i 
klubben tidvis vært så rikt at det ble nødvendig å prioritere hvilke 
aktiviteter vi skulle delta på.  Det er BRA! Vi har opplevd at samarbeidet 
eg engasjementet i gruppene har fungert bra.  

Gjennom hele 2019 har vi sett at mange har deltatt på arrangementer og 
konkurranser med veldig fine resultater.  Vi har hunder i toppen både i 
spor, utstilling og rally. 

Det er også positivt at det er bra deltagelse på de uformelle samlinger 
som fellesturer og treff.  Noen er flinke til å benytte Facebooksiden, men 
her kunne vi ønske oss at flere er aktive. 

Det har blitt avholdt 7 styremøter jevnlig gjennom 2019, i tillegg til utfyllende samtaler på styrets lukkede 
FB gruppe. Det er lagt ut referater fra alle fysiske styremøter på Spaniels.org avd Vestfold sin side, slik at 
alle kan følge med på hva styret jobber med til enhver tid. 

Styret har i 2019 behandlet 40 saker på ordinære styremøter. 

Styret håper å kunne fortsette i samme gode spanielånd i 2020. 

 

For Styret 

Heidi Linløkken Eriksen 

 

Årsmeldinger fra gruppene 
Målsetningen for 2019 var å fortsette arbeidet med fokus på «lav terskel og høy deltagelse». 
Resultatet ble høy aktivitet og stort engasjement fra alle gruppene. Aktivitetsnivået i 2019 har vært svært 
høyt.  Det har dukket opp mange «nye» 4-bente på diverse samlinger.   

Rapporteringen her er sortert etter gruppene. 

Jaktgruppa 
Medlemmer: 
Jan Erik 
Karen Hansen 
Jan Ivar Lervik  

Årsberetning: 

 Vi startet året med innetrening annenhver onsdag, vi trente apport og innkalling. 

Brukbar oppslutning, men vi så etter hvert at jakttrening er best ute i skogen. 
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Når båndtvangen startet leide vi et inngjerdet område i Andebu annenhver tirsdag for å få trenet med 
hundene våre. Mange fine treninger der oppe. Vi kommer helt sikkert til å leie i 2020 også, greit å kunne 
trene selv om det er båndtvang. 

Vi var en gjeng som hadde noen felles treninger med vannapport i Larviksområdet i løpet av året. 

I mai holdt vi helgkurs JAL med Rigmor Schau som innstuktør, et meget vellykket kurs med 7 påmeldte 
hunder. Bare positive tilbakemeldinger fra deltagerne. 

 

Vi arrangerte jaktprøve og jaktanleggsprøve på Presteseter helga 24 og 25 august. 6 hunder som startet 
på jaktprøven lørdag med Arild Stenbråten som dommer. Bra med fuglesituasjoner, 2 hunder gikk til 
premiering. Søndag var det JAL med 9 hunder påmeldt, 5 hunder ble godkjent. Arild dømte denne prøven 
også. Det var en fin og sosial helg på Presteseter. 

Bare gode tilbakemeldinger fra deltagere og dommer. 

En stor takk til Tom (kjentmann) Jan Ivar (skytter) Nina, Karen og Kari for all hjelp så det ble en vellykket 
prøve. 

Tur og miljø-gruppa  

Medlemmer: 
Marit Lian (leder) 
Wenche Gjertsen 
Elisabeth Thorgersen 
Per Holmsen 

 

Årsberetning: 

Gruppa har hatt 7 møter hvor vi i hovedsak har planlagt Vår-slipp og Lucia-fest.  
Det er også blitt kommunisert en del via mail og telefon.  

Vi har arrangert følgende:  

09.04: Tur på Fjærholmen. 
 15.04: Gul påske-tur på Tjøme.  
28.04: Eventyrlig dag på Ulvika treningsfelt.  
11.06: Tur i Melsom-skogen.  
18.12: Lucia/juleavslutning i hallen til Lydig.no, Barkåker.  

Dette er i korte trekk hva vi har gjort dette året. Litt lite aktivitet på høsten, pga den mystiske hunde-
sykdommen som herjet i landet. Alt i alt, vi har hatt masse gøy og hygge for hunder og eiere.  

 

Sporgruppa  
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Medlemmer: 
Anita Strømsvåg Øzbay 
Aud Kopngsgård 
Henning Jensen.  

Årsberetning: 

31/3-19 Hadde vi årets første blodspor trening i Helgeroa, hvor 5 deltagere møtte. det var Henning Jensen 
som hadde funnet det fine terreng vi trente i. Det var en flott trening, hvor det også ble grillet pølser. 

 Vi har hadde 4 treninger totalt, to i Staverns området og to i Andebu området. Det har stort sett vært en 
stabil gruppe som har kommet på blodsportreningene. 

 Men den siste treningen i Andebu 29/6 var det stort fremmøte med 9 deltagere. Stein Andersen kom og 
hadde ga kort litt informasjon om hvordan, og hva man skal gjøre når vi legge spor. 

 14/4 var det 4 ekvipasjer fra blodsporgruppa som deltok på en blodspor prøve, i regi av Sandefjord jakt 
og fiske, alle fire nullet! Nesten alle som deltok nullet, og mange mener at konkurransen burde vært 
avlyst/ underkjent. 

20-21-07.19 hadde vi blodsporkurs på Sem. Det var Stein Andersen som holdt kurset. Det var 7 ekvipasjer 
som var med. Første dag var det teori om vinkler, blodopphold og avstander vi må tenke på når vi skal 
legge blodspor. Vi la blodspor for hverandre, som vi gikk senere på dagen. Stein fulgte etter og kom med 
tilbake meldinger på hva hver enkelt ekvipasje kunne jobbe videre med. 

 På søndag var det en «konkurranse»  og det ble avholdt en «blodspor prøve». 

 Vi la spor for hverandre, hvor Stein noterte på et kritikkskjema og fulgte nøye med. Det hadde regnet 
kraftig den natten og det var mange som nullet, men Millie og Arnold fikk delt 1 plass. Det var et meget 
vellykket kurs. 

 4/8 var det blodspor prøve i Norsk Spaniel klubb avd Østfold. Henning Jensen og Breeze fikk en 2 plass i 
elite klassen. 

 Millie og Lilly nullet. All skryt til arrangørene 

 Blodsportreningen 25/8 ble avlyst på grunn av liten interesse 

 Sporlegger kurset vi hadde planlagt 14-15/9 måtte vi avlyse, på grunn av den mystiske hundesykdommen 
og i henhold til NKK og mattilsynets retningslinjer. 
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 Vi avlyste resten av blodsor trenginge den høsten av samme grunn. 

 8.13, 19 og 23 september var det dugnad på Grorud hytta. Den ble malt rød vi 
trengte 2 strøk og vasket, ryddet, nye hyller, tepper, bilder og nye gardiner. 

 Aud har ordnet med en rimelig pris på et gruslass, som vi skal legge fra hytta og 
ned til bordet. Da blir det ny dugnad til våren, da det er strømkabler som henger 
der og ikke mulig for en traktor og gjøre jobben for oss. 

  

Vi hadde nyåpning av hytta 27/10 med lapskaus, kaker, det var veldig mange 
som tok turen og det ble en hyggelig ettermiddag, Nina Anthonisen hadde laget 

en quiz hvor alle måtte konsentrere seg om svarene, men ingen fikk alle riktige. Premie til vinnerlaget. Vi 
gikk en tur rundt grorudvannet til slutt. 

 

Vi i blodsporgruppa hadde julelunsj ved Grorudhytta 14/12, alle hadde med seg lit mat til lunsjen. Vi 
begynte så smått å planlegge aktiviteter og kurs for 2020 

Utstillingsgruppa 
Medlemmer: 
Heidi Linløkken  
Eriksen Sylvi Solheim* 
 Karen Hansen* 
Nina Anthonisen 

Årsberetning: 

Vi har holdt 4 møter og mye kontakt via gruppechat og FB.  
Gruppa jobber godt og er kreative.  
Karen Hansen har trukket seg fra gruppa i løpet av året, men hjelper til når det trengs.  

Treninger!  

Vi har hatt innetreninger på Tønsberg Hundesportsenter vårparten 2019. Der har vi hatt utstillingstrening 
hver annen onsdag fram til 27 mars. En fast gjeng på ca 4-6 hunder kom hver gang. Ofte litt flere når vi 
nærmet oss en større NKK utstilling.  

25 april startet vi utetreninger i hundebingen på Melsomvik Videregående Skole. 
Her trente vi frem til ferien. Når vi startet opp igjen etter ferien gikk det ikke lang tid før den mystiske 
hundsykdommen kom. Så det ble lite trening på Melsom i høst. Dessverre! 
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Siden det var en del reaksjoner på dekke og temperatur på Tønsberg Hundesportsenter jobbet vi og styret 
med å finne et annet sted å være.  
Vi fikk i oktober leie oss inn på Lydig.no. 30 oktober begynte vi der. Der var det gressdekke og varme. Der 
har vi bare rukket å ha 3 utstillingstreninger før det var juleavslutning. STOR takk til Rigmor Anholt for 
hjelpen som instruktør. 

Kurs Handling og pelsstell kurs med Dusko Piljevic 7-8 april.  
Dette var et populært kurs vi hadde på Ullvika, Tønsberg. Med 11 påmeldte hadde vi en super helg i 
strålende vær. Vi hadde en dag med utstillingstrening hvor alle fikk sin personlige kritikk av Dusko, 
muntlig.  
Dagen ble avsluttet med en liten konkurranse hvor alle deltakerne fikk prøve seg som dommere. 
Søndagen var det pelsstell som sto på menyen. Mange tålmodige hunder denne dagen. Mange timer på 
bordet er ikke bare bare for disse langørene våre. Tror alle fikk med seg noen gode tips fra en berømt 
groomer. 

30 august hadde vi et hverdagsklippkurs 
 Med kun 4 påmeldt ble det en koselig dag på Bommestad, Larvik. Vi hadde nesten like mange 
instruktører som påmeldte. Karen Hansen, Beathe Kristiansen og Nina Anthonisen. Selv om det var få på 
kurs blir nok innholdet bedre for deltakerne. Det blir mye mer personlig på hver enkel hund. 

Utstillingen 2 juni 20  
Med rekord påmeldinger, 104 stk, hadde vi en kjempeflott dag på Melsomvik Videregående Skole. Med 
Sylvia Bunting som dommer fra England og mannen Reg som valpedommer fikk alle påmeldte en grundig 
vurdering av sin hund. 
Vi hadde loddsalg i år også. Ved siden av stand av Hundihuset og Hundekroken Zoo fra Horten. De sponset 
også mange av premiene til oss. 
For er det noe vi har, så er det flotte premier.  
Som et stort arrangement som utstillingen vår er det mange som hjelper til. STORT takk til alle i styret, 
medlemmer og kjente som hjelp til denne dagen. Det ble en lang dag med så mange påmeldt. Ingen 
nevnt, ingen glem 

 

Treningsgruppa 
Medlemmer: 
Mathilde Knippen 
Morten Asplin (måtte trå til når Mathilde var nødt til å trekke seg) 

Rallylydighet:  
Det har vært jevnlig Rallylydighetstreninger gjennom året. Inne på Tønsberg 
hundesenter vinteren 19 og noen treninger utendørs på Melsom i «utesesonmgen» 

I november – desember ble det arrangert oppstartkurs i Rally med Kim Aino 
Nordbotteni Lydig.no hallen. 
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Rallyaktiviteten i klubben er økende og det er morsomt at flere spaniels fra klubben har deltatt på 
rallystevner i 2019 med gode resultater.  Fantins Circus og Birthe S Thoresen kvalifiserte seg til og deltok i 
NM, GRATULERER. 

Hverdagslydighet 
I vinter/våres ble det avholdt hverdagslydighetskurs med mål om bronmsemerket. 6 hunder gikk opp og 
fikk merket i juni 

 

Desperados Vezla gikk opp og tok merket i en alder av 13 ½ år. Er det en aldersrekord? 

 

Innetreninger 
Fra november har vi hatt fast treningstid inne på Lydig.no hver onsdag fra 18-20.  
Aktiviteter der har vært Rally, Agility, Utstillingstrening og Hverdagslydighet.  
-og sosialt.  Det har vært kaffe og noe å bite i på hver trening ���� 

  



 

 
 
Årsmelding 2019 -  side 11 

 

 

Klubbens eiendeler 
Diverse: 

Plasseringsskilt(4 hunder og 4 nurmmerskilt)  
Bis-skilt  
Stolputer til dommertelt  
Sorte søppelbøtter  
Grønn søppeldunker  
2 vanndunker  
2 kjølebokser  
4 bøtter  
2 tomme permer  
Vaffeljern  
Kaffetrakter  
Vannkoker  
Pengekasser  
Renholdsartikler  
2 voksduker   
2 partytelt   
1 toastjern 
1 pølsekoker 
1 chipleser 

28 NSK tallerkener 
36 asjetter 
Kjøkkenutstyr  
2 pumpekanner  
2 dommertelt  
Kjøleelementer  
Grill  
Søppelkasser  
Bøtter  
2 startpistoler  
2 trimmebord  
Div plastmøbler  
2 nettingstativer til sløyfer  
Campingbord  
Div. Sekretariat-utstyr  
.Strømtrommel  
 
 

 

Agilityutstyr:  Tunnel, slalom, hinder 

Rallyutstyr:  Skilt og skiltstativer for klasse 1, 2 og 3 

«Spanielbrakka» som pt står på Grorud 

I forbindelse med matchshow ble det kjøpt in n 4 stk matter,  Disse er pt under avhending grunnet 
plassmangel 

I forbindelse med diverse arrangementer har vi fått inn diverse sponsorgaver til premier (Tørkedekken, 
godis, leker, aapportbukker o.l) Dette er ikke talt opp. 
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Rosetter:  

Rosett: 2018 2019 April 2019 Nov. 2019 

CK 81 50   43 

Cert 8 8+10 2 12 

Res.Cert 8 8+10 0 12 

Championat 17 17 7 12 

HP 9 0 0 0 

HP Avl 18 18 13 19 

HP Oppdrett 18 18 13 18 

Beste Avl 4 4 0 3 

Beste oppdr 2 2 0 3 

BIR Valp 11 11+26 26+2 31 

BIM Valp 30 30+36 36+20 63 

BIR Junior 3 3 0 6 

BIM Junior 8 8 0 6 

BIR Unghund 0 0 0 0 

BIM Unghund 3 3 0 3 

BIR 5 5+4 0 3 

BIM 45 45 27 34 

BIR Bruks 5 5 0 4 

BIM Bruks 6 6 0 6 

BIR Veteran 13 13 4 10 

BIM Veteran 34 34 23 30 

JAL 14 ? ? ? 
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BIS Valp 1 0+1 2 0+1 3 1 4 8-7 R 0-0-0-6 

BIS Junior 1 0+1 2 1 3 1 4 0+1 R 0-0-0-1 

BIS Unghund 1 0+1 2 0+1 3 2 4 3 R 1-0-0-3 

BIS 1 0+1 2 0+1 3 0+1 4 0+1 R 0-0-0-0 

BIS Bruks 1 0+1 2 1 3 1 4 1+1 R 0-1-2-1 

BIS Veteran 1 0 2 0 3 5-5 4 5-5 R 0-1-4-4 

BIG 1-2-3-4   1-2-3-4 1-1-1-1 

Deltager valp 0+9   9 9 

Excellent   5 5 2 

Barn og Hund 28   20 20 

Champion vilt   2 2 2 

 

 

Medlemstall 
Ved utgangen av året er det xx medlemmer i NSK Vestfold. 
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Regnskap 

 

 

RESULTAT / BALANSE REGNSKAP pr 31.12.2019 2019 2018
Noter

Inntekter
Kurs/foredrag mm inntekter 1 63 653,80 20 343,49
Deltageravgift JAL og apportprøve 7 200,00 7 700,00
Div salg JAL og apport prøve 88,43 442,12
Salg refleksvester 0,00 2 502,44
Kiosksalg utstilling 2 11 359,79 10 961,73
Deltakeravgift utstilling 2 30 451,50 27 636,00
Innetrening hall 3 7 187,75 9 091,25
Netto inntekter blodsporgruppa 2 814,38 1 334,44
Studiestøtte 3 800,00 3 000,00
Tilskudd grunnet underskudd i 2017 0,00 4 745,00
Fra Norsk Tipping 2 052,53 689,40
Momsrefusjon fra regnskap 4 751,00 2 005,00
Sum Inntekter 133 359,18 90 450,87

Kostnader
Kurs/ foredrag mm utgifter 1 73 985,26 13 008,49
Adm kostnader utstilling 2 25 584,64 19 460,72
Salgskostnader utstilling 2 2 937,36 5 256,09
Blomster / gaver utstilling 2 2 495,88 3 795,73
Kostnader JAL/apport prøve 9 643,10 4 100,14
Kostnader refleksvester 0,00 1 920,00
Kostnader innetrening 3 9 368,10 4 000,40
Års/styremøtekostnader 2 948,00 3 677,80
Kontor /adm utg /Blomster - gaver 170,00 2 477,05
Møter-representasjon / hovedstyre 0,00 6 975,00
Sosiale samlinger:vårslipp,Lucia 1 2 394,63 2 475,22
Diverse utstyr 4 15 099,79 6 105,70

Sum driftkostnader 144 626,76 73 252,34

Finans
Renteinntekter 54,27 52,74
Renteutgifter-gebyrer 1 914,59 1 863,01
Sum finans 1 860,32 1 810,27

Driftskostnader og finans 146 487,08 75 062,61

Underskudd/overskudd -13 127,90 15 388,26

Balanse pr 31.12.19
Eiendeler og gjeld
Bank - 2400.30.66807 pr. 31.12. 5 109 228,35 117 477,36
Rest kostnader JAL/apport dvs utstyr 0,00 4 628,89
Utstyr premiekort 0,00 250,00
Sum eiendeler 109 228,35 122 356,25

Annen egenkapital 122 356,25 106 967,99
Årets resultat 5 -13 127,90 15 388,26
Sum egenkapital 109 228,35 122 356,25

Sum gjeld og egenkapital 109 228,35 122 356,25

Norsk Spanielklubb avd Vestfold
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Noter 

 

  

NSK Avd Vestfold

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

NOTE 1  Diverse kurs/treninger i 2019
Det har vært mange forskjellige aktiviteter som kurs / foredrag mm i 2019, som flere har gitt underskudd. 
Det gjelder: Valpeshow, 2 foredrag og JAL treningene., mens 2 klippekurs og JAL kurs gikk med overskudd. 
Har også oppgradert bua på Grorud.

NOTE 2 Utstilling
Gikk med overskudd på kr. 11.293

NOTE 3 Innetrening
i 2018 gikk den med overskudd på kr 5.000 i år 2019 underskudd på kr 2.000. Hall leien for endel av 2018 kom først i 2019
så totalt over begge årene så er det i pluss.

NOTE 4 Innkjøp av utstyr
En annen årsak til det negative resultatet for 2019 er innkjøp av utstyr på kr 15.099.
hvor matter, rosetter, pølsekoker og microchipsleser er de største postene.

NOTE 5 Årets underskudd og endring bank saldo
Årets underskudd er på totalt -kr 13.127,90 mens endring bankinnskudd er på -kr 8.249,01
Årsaken til denne differansen er at kostnader på salgsvarer i JAL gruppen og premiekort som oppstod i 2018, men ikke ble solgt ble
periodisert som en eiendel i balansen i 2018 og i 2019 er dette kostnadsført. Det ble betalt i 2018, så derfor oppstår denne
forskjellen mellom resultatet og bank.

Årets resultat        - 13.127,90
Endring bank        - 8.249,01
Differanse     - 4.878,89
Tilb f perid JAL utstyr 4.628,89
Tilb f period premiekort 250

0



 

 
 
Årsmelding 2019 -  side 16 

 

Revisors beretning 
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Valgkomiteens innstilling 2020  
Norsk Spaniel klubb avdeling Vestfold 

 

Valgkomiteen forslag til valg 2020 i Norsk Spaniel klubb avdeling Vestfold er som 
følger i henhold til møte 13.01.20 

På møtet var tilstede:  
Elin Hallerud Borgersen 
Aud Kongsgaard 
Rigmor Anholt 

Varamedl. Wenche Gjertsen 

 

Styret  

Leder:     Nina Anthonissen.   2 år ny 

Nestformann :  Morten Asplin 1 år ny 

Styremedlemmer: Nina Folland 1 år ikke på valg 

         ”       Marit Lian 2 år gjenvalg 

         ”       Jan Erik Hansen 2 år gjenvalg 

   

Varamedlem:  Jan Ivar Lervik 1 å 
         ”              Stein Gjerken 1  år 

 

   

Revisor 

Gina Elin Borgersen, 1 år 
mob 99799661,  
Jondalsveien 996 
3614 Kongsberg 

Vararevisor   Per Holmsen 
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Valgkomite  

Elin Hallerud Borgersen 2 år gjenvalg 

Rigmor Anholt 1 år 

Aud Kongsgaard 1 år 

Varamedlem:   Wenche Gjertsen 

 

Representanter til RS 
1. Nina Anthonissen 
2. Morten Asplin 
3. Nina Folland 

Vara         Marit Lian 

 

 

Kasserer stillingen er utlyst på FB da valgkomiteen ikke har klart å finne noen til oppgaven, annonsen 
er i samråd med påtenkt leder. 

  

  

For Valgkomiteen 

Wenche  
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Vedlegg 

Vedlegg 1 – Årsmøteinnkalling
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Vedlegg  2 – Innkomne forslag 
 

Forslag 1 
Innsender:  Nina Antonisen 

Forslag til revisor:  Tom Aasrum 
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Aktivitetsplaner for 2020 
Alle aktivitetsplanene er ikke klare.  Noen datoer og tider er spikret, men dette er mye som må sees på 
som plan/ønske om gjennomføring. 

Blodspor 
Vi har blitt enige om å ha fast trening på søndager en gang i måneden og at vi rullerer på hvem som har 
ansvaret for treningen og terreng. Kommer det snø blir treningen avlyst eller flyttet til et annet område 
uten snø. Vi kan bytte hvis det kommer opp ting som vi ikke vet om nå.  

16/2 trening i Larvik/Stavern ansvar Henning Jensen  
15/3 trening i Andebu ansvar Anita Strømsvåg Øzbay  
19/4 trening i Stokke ansvar Stein Christian Gjerken  
25-26/4 sporlegger kurs med Stein Andersen i Andebu  
10/5 (17/5 er vel uaktuelt ) trening Sem ansvar Aud Kongsgård  
14/6 trening Larvik ansvar Karen Therese Bærug Hansen  
19/7 trening Holmestrand ansvar Stein Andersen  
16/8 trening Larvik ansvar Birgitte Linnestad Aasrum  
29-30/ 8 blodsporkurs Stein Andersen? hvor?  

Det blir fast egen trening på Grorud hytta hver torsdag, Aud og jeg kommer til å være der når det passer. 
Vi har ikke planlagt lengre enn til August, men det kan vi ordne. 

 

Trening 
Innetreninger i Lydig.no hallen   

Onsdag 29.01: Rally og Agility  
Onsdag 05.02: (Utstilling og) Hverdagsydighet 
Onsdag 12.02: ( Utstilling og) Hverdagslydighet 
Onsdag 19.02: Rally og Hverdagsydighet 
Onsdag 26.02: Agility og Hverdagslydighet 
Onsdag 04.03: Klikker og Hverdagslydighet 
Onsdag 11.03: Agility  
Onsdag 18.03: Rally og Hverdagslydighet 
Onsdag 25.03: (Utstilling og) Hverdagslydighet 
Onsdag 01.04: Sesongsvslutning med blåbærstevner mm 

Vi forsøker å få videreført samarbeidet med Lydig.no om hallen slik at vi kan få treningstider til høst 
20/vinter21.  Dager og tider er ikke klare her.  Vi må tilpasse oss annen aktivitet i hallen. 

Når innesesongen er over og vårværet frister til utetrening etter påske blir det treningssamlinger på 
Melsom  

Det planlegges et kurs med Inger Handegård vår/sommer.  Detaljer er i skrivende stund ikke klart 
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Jakt 
Aktivitetsplan er ikke klar, men det planlegges bla: 

JAL 

Treninger 

Utstilling 
Innetreninger i Lydig.no hallen.  Treningene vil bli med instruktør/veileder.   

Tentative datoer: 
Onsdag 05.02: Utstillingstrening 
Onsdag 12.02: Utstillingstrening 
Onsdag 25.03: Utstillingstrening 
 

Sommerutstillingen 

Klippekurs 

 

Tur & Miljø 
Aktivitetsplan er ikke klar 
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