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Årsmøte 2021
Norsk Spaniel Klub avd. Vestfold
Tid:

Torsdag 18. februar 2021, kl 18.00

Sted:

Digitalt møte

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. Innkommende saker
10. Valg
a.
b.
c.
d.

Styret 2019
Valgkomite
Revisor
RS – representanter
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Årsmelding 2020
Styret
Leder:
Nestleder:

Nina Anthonisen
Morten Asplin

Styremedlem:

Jan Erik Hansen

Styremedlem:

Marit Lian

Styremedlem:

Nina Folland

Varamedlem:

Stein Ch. Gjerken

Varamedlem:

Jan Ivar Lervik

Valgkomiteen
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Elin Hallerud Borgersen
Rigmor Arnholt
Aud Kongsgård
Wenche Gjertsen

Revisor
Tom Aasrum
Vararevisor: Per Holmsen

Representanter til NSK`s Representantskapsmøte 2020
1. representant:
2. representant:

Nina Anthonisen
Morten Asplin

3. representant:

Nina Folland

Vararepresentant:

Marit LIan
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Årsmelding styret
Styret har hatt stor fokus på corona dette året.
Vi har hatt et ansvar som klubb å følge
retningslinjer som stadig blir forandret og ser
aktivitetene ble litt redusert iht i fjor. MEN vi i
styret er stolte av det de forskjellige gruppene
har fått til selv med store restriksjoner. All ære
til gruppene våre. Vi ser at Facebook er fin til å
ta ting litt på sparket og at medlemmene våre
kan henge seg på når det passer sånn og selv
ta initiativ.
Styret har hatt 5 fysiske møter og mye kontakt via lukket gruppe på Facebook. Leder og
nestleder har hatt god kontakt på telefon i tillegg. Som styret har vi bare hatt en sak i år og
det er corona. Referat har blitt lagt ut under dokumenter på hjemmesiden vår.
Selv om dette har vært et år som unntakstilstanden har preget oss ser vi at vi har mange
Vestfold-hunder som har hevdet seg på mange arenaer. Både utstilling, blodspor, jakt og
rallylydighet. Vi er stolte av dere alle. Gratulerer!
Vi ser det har kommet mange nye medlemmer som er med på de forskjellige aktivitetene.
Det er veldig moro. Det har vært en fin økning av medlemmer i år. Fra 134 i 2019 til 144 i
2020.
Da satser vi bare på å kunne fortsette med mange aktiviteter i 2021.
For styret
Nina Anthonisen
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Årsmeldinger fra gruppene
Fokuset i 2020 skulle være på «moro med hund og høy deltagelse». Resultatet ble høy aktivitet og stort
engasjement fra alle gruppene. Aktivitetsnivået i 2020 har vært høyt forholdene tatt i betraktning. 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
Det har vært et rolig år i jaktgruppa. Noen få felles treninger for de som har vært veldig interessert.
22 og 23 august arrangerte vi prøver på Presteseter.
Lørdag jaktprøve dommer Wenche Farstad, JAL og apportprøve dommer Tor Magne
Gramstad. Søndag jaktprøve dommer Tor Magne Gramstad.
En meget vellykket helg med utrolig mange gode hunder til start. Det var bra med fugl i terrenget så det
ble mange fuglesituasjoner for de som stilte på jaktprøvene noen premieringer ble det også.
Flere spennende hunder til start på JAL disse skal det bli gøy å følge med fremover.
En stor takk til Nina, Karen, Kari, Jan Ivar og Tom uten dere ville ikke dette vært mulig.

Tur og miljø-gruppa
Medlemmer:
Marit Lian (leder)
Wenche Gjertsen
Elisabeth Thorgersen
Per Holmsen
Gruppa har hatt to fysiske møter, samt en del kommunikasjon via mail og
telefon.
På grunn av Coronna-situasjonen som oppstod 12.03, ble det ikke den store
aktiviteten dette året.
Følgende turer fikk allikevel gjennomført:
12.03: Ringshaug-Vallø.
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21.10: Frodåsen-Messeområdet.
28.10: Greveskogen.
11.11. Teie-skogen.
På alle turene ble det tatt hensyn til reglene for smittevern.

Sporgruppa
Medlemmer:

Anita Strømsvåg Øzbay
Henning Jensen
Aud Kongsgård
Blodsporgruppa 2020

På grunn av Coronaepidemien med lock down av Norge fra 14/3, og utover våren ble det veldig få felles
blodsportreninger. Etter et ønske fra en av klubbens medlemmer hadde vi en felles trening 3/7 før
sommerferien.
Vi arrangerte blodsporkurs på Grorud hytta 15 og 16 august. Det var Nina
Hagen-Johnsrød som instruktør og Ketil Hagen-Johnsrød som
hjelpeinstruktører som holdt kurset.
Nina Hagen-Johnsrød er godkjent NKK trinn 1-instruktør, og har holdt
blodsporkurs siden 2009. Hun har hatt flere champions og konkurrert i
blodspor-NM flere ganger.
Kurset var for uerfarne og erfarne. Deltagerne fikk en innføring i teknikk,
momenter, og det å lære å lese hund og trene på ulike utfordringer som
oftest er utfordringen. Kurset er rettet mot å konkurrere eller bare hygge seg
med blodspor som aktivisering. Kurset var fullbokket og veldig vellykket.
På blodsportreningen i Helgeroa som Henning Jensen arrangete ga han oss
som ønsket det et tilbud om å legge døgngamle spor. Etter blodspor- treningen ga Karen Hansen oss en
introduksjon i spesialsøk. Et godt alternativ for hundene til å bruke nesene og hodene side på.
Vi har også arrangere et kart- og kompass-kurs, gratis for våre medlemmer
Det var Tom Aasrum som holdt kurset i Andersbonn, på grensen mellom
Larvik og Sandefjord. Vi fikk en innføring i hvordan vi skal lese et kart og
hvordan vi skal bruke et kompass i forhold til for eksempel stigninger i
terrenget og til holdepunkter/ steder (Farmenrøysa) som er merket av på
kartet. Tom hadde markert ut flere steder på forhånd vi skulle finne. Det var
mange påmeldte, både medlemmer og ikke medlemmer. Det var fire barn
med på kurset og Tom syntes de var veldig flinke og engasjerte.
Vi håper vi kan ha et nytt del 2-kurs til våren
Vi har hatt felles blodsportreninger annen hver lørdag siden august, fordelt mellom Helgeroa/ Henning
Jensen, Sem og Kværne / Aud Kongsgård og Grorud hytta/ Anita Strømsvåg Øzbay. Det har vært veldig
stor interesse for blodsportreningene i høst, mange nye medlemmer og gamle som ikke har trenet
blodspor på mange år har vært med på treningene.(Det har vært opptil 10 ekvipasjer med) Veldig
hyggelig! De synes det har vært interessant og en god og morsom måte og trene hundenes på.
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Vi har solgt veldig mye blod og skanker til egen trening, et sikkert bevis på at de synes dette har vært en
fin aktivitet for på både firbeinte og tobeinte.
Aud Kongsgård arrangerte siste blodsportrening før jul med gløgg og pepperkarer 5/12 på Kværne. En
helt ny plass med mange fine områder.

Utstillingsgruppa
Medlemmer:
Nina Anthonisen
Sylvi Solheim

I år ble dessverre utstillingen vår avlyst pga corona. Det synes vi var veldig synd siden dette var siste året
vi skal ha det som dobbel med NKK. Vi søkte stønad fra NKK for tap av inntekter da det ble en mulighet.
Der var vi heldig og fikk hele kr. 12 250,- .

Vi har klart å gjennomføre et klippekurs. Det var et hverdagsklippekurs. Instruktører var Karen Hansen,
Beathe Kristiansen og Nina Anthonisen. Det ble holdt på Nesta sine lokaler på Bommestad ved Larvik.
Det er fordi vi får være der gratis. Stor takk til Lars Johansen og firma Nesta for det.
Vi har hatt jevnlig utstillingstreninger på Lydig.no og på
Melsomvik når det har vært lov å være samlet. Da mest i
forkant av de store utstillingene.
Vi måtte dessverre avlyse handlerkurset med Elin
Borgersen. Vi prøver å få det til igjen i år.
Ikke mye å skrive om i etter 2020, vi får håpe alt blir bra og
at vi har masse å skrive om til neste år.

Treningsgruppa
Medlemmer:
Morten Asplin
Innetreningen startet frisk og optimistisk i februar med treninger inne i Lydig.no hallen. Veldig deilig med
varm hall å trene i. Det ble 5 onsdagtreninger før samfunnet stengte ned. Tema på treningene var Rally,
Agility, hverdagslydighet og utstilling. Wenche Gjertsen var kyndig leder og veileder på
lydighetstreningene og Morten Asplin hadde ansvaret for gjennomføring av rally og annen aktivitet.
Etter en vår preget av lite arrangert aktivitet startet vi opp med utesamlinger på Melsom 11. mai og
hadde samling hver onsdag ut september kun med et avbrekk i sommerferien. Treningene på Melsom
har hatt tema Rally, Agility, hverdagslydighet og utstilling. I tillegg har vi hatt innslag med søkearbeide og
apporttrening. Vi har lagt stor vekt på at det skal være morro og lek med hund som en del av treningen.
Hunder og hundeførere som har det gøy får gode resultater. Innetreningen som startet i november ble
dessverre avbrutt etter bare en trening.
Deltagelsen på treningssamlingene på onsdagene har vært veldig bra. På det meste var vi 27 hunder
samtidig inne i hallen. Da var det fullt og litt kaotisk, men veldig hyggelig. Rekorden ute var 20 hunder.
Det har jevnt over vært bra fremmøte og en fin miks av Spanielrasene.
Det er spesielt hyggelig at flere «nye» Spaniels og eiere har dukket opp.
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Alle samlingene har hatt god tid til pause, prat og kaffe. Prat og sosialt er en viktig del av treningen.
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Klubbens eiendeler
NSK avd. Vestfold eiendeler pr. 12.01.2021
På Grorud
Plastkasser med kjøkkenutstyr og engangsbestikk
Kulegrill
Plastkasse med rester av gavepremier
Plastmøbler
Presening
Hos Anita Øzbay
To plastkasser med engangsutstyr
Pølsekoke
Vannkoker
Vaffeljern
Hos Aud Kongsgård
Plastkasse med toastjern og kopper
En rull med vetbed
Utstillingstelt 2 stk
Bis skilt
Plastkasse med kopper
Hos Nina Anthonisen
5 plastkasser med rosetter
3 plastkasser med sekretæriatutstyr
Roll opp
1-2-3-4 plasseringsskilt
Kaffertrakter
Pumpekanne
Hos Morten Asplin
Skilt og skiltholdere til Rallylydighet
Hos Per Holmsen
Agilityutstyr

Medlemstall
Ved utgangen av året er det 144medlemmer i NSK Vestfold.
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Regnskap
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Noter til regnskap for NSK avd. Vestfold 2020
Note 1
Dette gjelder 2 kurs i år. Det er et klippekurs og et blodsporkurs.
Note 2
Dette er 4 prøver på en helg. En jaktanleggsprøve, en apportprøve og to jaktprøver.
Vi hadde inntekter på kr. 19 250,- og utgifter på kr. 12 343,48. Som gav oss et rekordstort
overskudd på kr. 6 906,52.
Note 3
Utstillingen ble avlyst og vi har hatt utgifter på innkjøp til utstillingen som måtte gjøres i god
tid. Men da har vi ikke behøvd å bestille til 2021.
Ang. utstillingen ble det søkt NKK om støtte til tap av inntekter pga corona-avlysninger. Der
fikk vi kr. 12 250,- .
Note 4
Innetreninger har gitt overskudd selv om vi har avlyst mye pga corona. Inntektene har vært
på kr. 6 185,98. Med bare kr. 2 800,- i leie har vi notert er overskudd på kr. 3 818,28.
Note 5
For 2 kurs har vi tilsammen fått kr. 2 800,- . Dette er fra Studieforbundet Natur og Miljø som
gir støtte for kurs.

Budsjett 2021
Styret har ikke lagt frem et budsjett for 2021. Situasjonen er såpass usikker på hvilke aktiviteter vi kan få
til å gjennomføre at det ble vanskelig å lage noen god plan.

Inntil videre styres det etter budsjett for 2020. Styret har et stort ønske om å få et økt aktivitetsnivå når
smittesituasjonen tillater dette. Det er ingen investeringsplaner vedr kjøp av utstyr. Styret ønsker å
gjennomføre treninger med instruksjon i flere disipliner og andre spennende aktiviteter.
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Revisors beretning
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Valgkomiteens innstilling 2021
Norsk Spaniel klubb avdeling Vestfold
Årsmøtet 18.02.2021

Styret
Leder:
Nestleder:

Nina Anthonisen (gjenvalg 2 år)
Morten Asplin (ikke på valg - 1 år gjenstår

Styremedlem:

Jan Erik Hansen (ikke på valg - 1 år gjenstår)

Styremedlem:

Marit Lian (ikke på valg - 1 år gjenstår)

Styremedlem:

Nina Folland (gjenvalg 2 år)

Varamedlem:

Stein Ch. Gjerken(gjenvalg – 1 år)

Varamedlem:

Jan Ivar Lervik (gjenvalg – 1 år)

Valgkomiteen
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Elin Hallerud Borgersen (ikke på valg - 1 år gjenstår)
Rigmor Arnholt (gjenvalg – 1 år)
Aud Kongsgård (gjenvalg – 1 år)
Anita Øzbay (valgt for 1 år)

Revisor
Tom Aasrum - (gjenvalg – 1 år)
Vararevisor: Per Holmsen

Representanter til NSK`s Representantskapsmøte 2020
1. representant:
2. representant:

Nina Anthonisen
Morten Asplin

3. representant:

Jan Erik Hansen

Vararepresentanter:

Marit Lian
Nina Folland
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Vedlegg
Vedlegg 1 – Årsmøteinnkalling
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Vedlegg 2 – Innkomne forslag
Ved fristens utløp hadde det ikke kommet inn noen forslag til behandling på årsmøtet.
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