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Årsmelding 2018
Styret
Leder:

Heidi Linløkken Eriksen

Nestleder:

Nina Anthonisen

Styremedlem:

Marit Lian

Styremedlem:

Jan Erik

Styremedlem:

Anita Strømvåg Øzbay

Varamedlem:

Janne Ranberg

Varamedlem:

Morten Asplin

Valgkomiteen
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Elin Hallerud Borgersen
Rigmor Arnholt
Aud Kongsgård
Linda Giller

Kasserer og regnskap
Janne Ranberg

Revisor
Tom Aasrum

Representanter til NSK`s Representantskapsmøte 2017
1. representant:
2. representant:

Heidi Linløkken Eriksen
Nina Anthonisen

3. representant:

Jan Erik Hansen

Vararepresentant:

Anita Strømsvåg Øzbay

Vararepresentant:

Marit Lian
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Årsmelding styret 2018
Styret har hatt et godt samarbeid gjennom hele 2018 og er veldig glade
for det høye aktivitetsnivået i avdelingen.
Det har blitt avholdt 8 styremøter jevnlig gjennom 2018, 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.
Leder og nestleder har jobbet for å få til en bedre ordning vedr bank og
offentlige instanser for å lette arbeidet for kommende styrer. Nestleder
har også utarbeidet arbeidsmanualer og sjekklister.
Vi har også opprettet avtale om bruk av Vipps for avdelingen.
Styret sin største oppgave gjennom året har vært å starte opp gruppene
som nå ivaretar avdelingens aktiviteter. Dette har ført til et flott engasjement og stort aktivitetsnivå i
avdelingen. Det har blitt utarbeidet retningslinjer for gruppenes ansvarsområder, plikter og de har blitt
tildelt et arbeidsbudsjett for året. Styrets felleskommunikasjon med gruppene foregår i hovedsak på
lukket FB gruppe, i tillegg er det selvfølgelig mye kontakt i alle fora ellers hvor vi møtes. Gruppelederne
har også vært invitert til gruppemøte med styret for å diskutere driftsform og planer fremover.
En annen stor sak for styret har vært å prøve å finne egnet sted for avdelingen for å avholde sine møter,
treninger og andre aktiviteter. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av Heidi Eriksen, Morten
Asplin og Stein Chr Gjerken. I tillegg har vi fått god hjelp av engasjerte medlemmer som har tipset oss om
forskjellige alternativer. Vi har besøkt flere steder og vært i samtale med noen grunneiere, men har
dessverre ikke funnet egnet lokasjon ennå. Dette er et arbeid som vil fortsette i 2019.
Vi har vært så heldige å få benytte oss av Melsom vgs sine utearealer til treninger og turer i
vår/sommer/høstsesongen. Vi flyttet også vår årlige utstilling fra Gunnarsbøparken opp til Melsom vgs i
2018, noe som fungerte veldig godt og forenklet arbeidet mye. Det er gjort avtale om leie av samme
område for utstillingen i 2019.
Styret har også inngått leieavtale for vintersesongen på Tønsberg Hundesportsenter for å opprettholde
aktivitetsmuligheter for gruppene, samtidig som vi ønsket en sosial plattform på tvers av gruppene. Vi
synes vi har lykkes godt med dette.
Samtidig har styret også valgt å leie et inngjerdet skogsområde på ca 60 mål i Andebu for
båndtvangsesongen i 2019. Her vil vi kunne trene med løse hunder og arrangere sosiale sammenkomster.
Både innendørstreningen for vintersesongen og trening på inngjerdet skogsområdet vil finansieres ved at
deltagerne betaler en egenandel for å kunne delta.
Styret håper å kunne fortsette i samme gode spanielånd i 2019.

For Styret
Heidi Linløkken Eriksen
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Årsmeldinger fra gruppene
Fokuset i 2018 skulle være på «lav terskel og høy deltagelse». Resultatet ble høy aktivitet og stort
engasjement fra alle gruppene. Aktivitetsnivået i 2018 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 (på slutten av året)
Gruppa har hatt 2 møter og en del telefonmøter.
Fra snøen ble borte og frem til sommerferien kjørte vi stort sett ukentlige
treninger, noen formiddager og resten kvelder.
Det var 5-10 hunder på hver trening det må vi være fornøyd med.
Vi hadde også en lørdagssamling på Vindfjell sammen med sporgruppa , mange
som møtte opp der til trening og sosialt samvær.
I slutten av august arrangerte klubben JAL og Apportprøve på Presteseter. Det var 12 startende på JAL og
3 på Apportprøve. Det var en bra prøve med masse gode tilbakemeldinger, takket være en del av
klubbens medlemmer gikk dette veldig bra.
Vi ville også arrangere apportkurs men det måtte vi avlyse da det var for få påmeldte.
Vi skulle også vært på kurs med jaktkomiteen på Gardermoen men det ble avlyst pga for få påmeldte.

Tur og miljø-gruppa
Medlemmer:
Marit Lian (leder)
Wenche Gjertsen
Elisabeth Thorgersen
Per Holmsen
Lene R. Østby.
Gruppa har hatt 4 møter hvor vi i hovedsak planla vårslipp og lucia-fest. Det er også blitt kommunisert en
del via mail og telefon.
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22.april arrangerte vi «vårslipp» på Ulvika treningsfelt. Hit kom det ca 20 personer med sine spaniels i
ulike størrelser og alder. Mange fikk her prøvd sine ferdigheter som f.eks i aguility, blodspor og rallylydighet. Pølser, kaffe, kaker og hyggelige samtaler ble det også tid til.
13.desember arrangerte vi Lucia-fest, også på Ulvika. Her var hundene i fokus med og uten lys og pynt.
Gang rundt jule-tre og utdeling av gaver til alle hunder med «sjefs-nisse» Per. En stemningsfull og koselig
før-juls-kveld for to og firbente.
19.september gikk vi en gjeng i Tønsberg by. Vandret langs brygga og opp til Tallak på Slottsfjellet.
10.oktober ble det en lysløype tur i søndre slagen.
17.oktober tok vi formiddags-tur på Fjærholmen.
Dette er i korte trekk hva denne gruppa har jobbet med. Vi har opplevd masse kos og hyggelige stunder
med hunder og eiere.

Sporgruppa
Medlemmer:
Anita Strømsvåg Øzbay
Tom Aasrum
Birgitte Aasrum.
Birgitte Aasrum har fungert som leder av gruppa og har deltatt på ett møte med de øvrige gruppelederne
og styret.
Sporgruppa har jobbet ut fra mandat gitt av styret.
”Gruppens formål er å tilrettelegge for at vi får et godt og aktivt sportreningsmiljø i
klubben. … Det legges spesielt vekt på å tilrettelegge kurs og treninger for å rekruttere nye
ekvipasjer, samtidig som vi ønsker at de som konkurrerer skal få god støtte fra klubben for
å utvikle seg”

Blodsportreninger
Sporgruppa har arrangert følgende sportreninger:
7/4 Rakke ved Stavern, 8 ekvipasjer deltok, fire cockere, tre springere og en field spaniel.
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21/4 Barkevik, Larvik, 10 ekvipasjer deltok, sju springere og tre cockere. På denne treningen inviterte vi
også NSK avd Telemark.
11/5 Ulfsbakk, Larvik, 8 ekvipasjer deltok, seks springere og to cockere. Etter denne treninga var det noen
hunder som trente vannapport i vannet.
22/6 Stallane i Andebu, 4 ekvipasjer deltok, tre springere og en cocker.
11/8 Vindfjell i Lardal. Vi arrangerte fellestrening sammen med Jaktgruppa. 4 ekvipasjer deltok på
sportrening, en springer og tre cockere.
14/9 Høyjord i Andebu, 4 ekvipasjer deltok, to springere og to cockere.
6/10 Ulfsbakk, Larvik, 4 ekvipasjer deltok, tre springere og en cocker.

Generalprøvespor
Sporgruppa har lagt to ”generalprøve-spor” for ekvipasjer som skal gå sporprøve for første gang. Sporene
som ble lagt var fulle prøvespor på ca 600 meter med vinkler, blodopphold og sårleie.

Salg
Sporgruppa har solgt blod og skank til egentrening for klubbens medlemmer. Vi har solgt ½ liter blod for
30,- og skank for 40,-.
På sportreningene har ekvipasjene betalt 20,- pr spor. Inntektene herfra fremgår av regnskapet.

Blodsporkurs
Sporgruppa arrangerte blodsporkurs 1-2/6-2018 med instruktører fra Hedrum Jeger og Fisk.
Kurset besto av en teoridel i Norconsults lokaler Larvik og en praktisk del med sporlegging og gåing av
spor ved Heum i Hedrum.
Fire spanielser deltok, to springere og to cockere.
Til dette kurset søkte vi om pengestøtte fra Studieforbundet natur og miljø.
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I tillegg inviterte sporgruppa til kurs i rundering i mai, men dette ble dessverre avlyst pga manglende
interesse.
På sportreningene har vi lagt opp til variert trening for erfarne og nye ekvipasjer. Vi har trent på variert
underlag, sporlegging, hvordan vi ”leser” hunden i sporet, samarbeid mellom hund og fører, tempo og
planlegging av sportrening. Flere av ekvipasjene har gått døgngamle spor. Vi har hatt flere uerfarne
ekvipasjer og har fokusert mye på hvordan man kommer i gang med sportrening.
To av klubbens medlemmer har deltatt på sporprøver denne sesongen.

Utstillingsgruppa
Medlemmer:
Heidi Linløkken Eriksen
Nina Anthonisen
Karen Berg Hansen
Sylvi Solheim (etter sommeren)

Gruppa har hatt mange møter i løpet av året, samt utstrakt bruk av gruppechat. De har vært mye å sette
seg inn i for relativt uerfarne utstillingsarrangjører, og vi fant raskt ut av at avdelingen burde fått
dokumentert det som må gjøres i forkant/under og etter en utstilling for å lette og kvalitetssikre
utstillingsarbeidet for avdelingen videre fremover. Nina har stått i spissen for dette arbeidet, og det finnes
nå en «utstillingsperm» med arbeidsoppgaver fra A-Å.
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Utstillingen
Det største arbeidet var å arrangere klubbens årlige utstilling. Med hele 94 påmeldte og dommer Sjord
Jobse fra kennel Caemgens i Sverige hadde vi en flott dag. I samarbeid med styret valgte vi å flytte
utstillingen fra Gunnarsbøparken til Melsom vgs. Dette lettet arbeidet med utstillingen enormt, da vi har
god parkering for både biler og bobiler, godt kjøkken, store
utstillingsarealer og gode toalettforhold. Gruppa ønsker å
fortsette å arrangere utstillingene våre på skolens områder.
Vi var heldige og fikk inn mange flotte sponsorpremier og
loddpremier til årets utstilling.
Hundekroken Zoo og velvære hadde salgsstand under hele
utstillingsdagen.
Gruppa hadde en liten utfordring i år pga ekstremt varmt sommervær. Det ble derfor fremsatt ønske om å
kjøpe inn 2 store partytelt for å kunne finne skygge for hunder og mennesker. Dette ble gjort, og vi har
hatt stor glede av de til forskjellige arrangement i klubben.
Vi ønsket også å kjøpe inn et toastjern for å øke kvaliteten på maten vi selger i kiosken under div
arrangement. Dette har også blitt brukt til div kurs m.m.

Treninger
Gruppa har arrangert utstillingstreninger ukentlig stort sett under hele utendørssesongen på Melsom vgs i
hundebingen der. Det har vært stor oppsluttning på disse treningene med 15- 20 spaniels på hver trening.
Treningen har hatt et sosialt tilsnitt med kaffepauser og gode samtaler. Etter trening har flere vært med
og gått en liten tur i skogen på Melsom.
Det har også vært arrangert noen utstillingstreninger
innendørs på Tønsberg Hundesportsenter.

Kurs
Gruppa har også arrangert 2 klippekurs i 2018. Vi holdt
kurs med Kari Haave som instruktør i lokalene til
Hundekroken Zoo og velvære i Horten. Et fantastisk bra
kurs hvor deltagerne virkelig fikk finslipt
klippekunnskapene side. Det har vært flott å kunne
samarbeide med Hundekroken, det har gjort det mulig å kunne tilby de beste lokaler og utstyr for
deltagerne våre.
Vi har også avholdt et hverdagsklippekurs med Karen Bærug Hansen og Nina Anthonissen som instruktør
med lokasjon i Larvik.
Gruppa har også forsøkt å arrangere et utstillings handlerkurs med Kari Granaas Hansen som instruktør.
Dette måtte dessverre avlyses pga for liten oppslutning. Vi tror grunnen for dette rett og slett var at
kurset ble forsøkt arrangert på feil tidspunkt på året, og vil prøve å sette dette opp igjen ved en senere
anledning.
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Treningsgruppa
Medlemmer:
Mathilde Knippen
Morten Asplin (har hjulpet til litt med Rally)

Rallylydighet:
Det har blitt arrangert jevnlige treninger i 2018. Målet var å få til
treninger en gang i uka våren og høsten 2018. Målet ble delvis
nådd. Det har vært et godt oppmøte på de fleste treningene.
Treninger bla vært i parkeringskjelleren på Kullerød, ute på
Grorud og sporadisk andre steder. Fra november har det vært
innetreninger på Tønsberg Hundesenter.
Det har vært flere spaniels fra klubben som har deltatt på
rallystevner i 2018 med gode resultater.
Vi har kjøpt inn flere skiltholdere og har nå komplett skiltsett for kl1, kl2 og kl3

Doga:
Det har også blitt arrangert Doga. Yoga med hund. Her møtte to personer med hver sin Springer opp. Det
var interesse for å fortsette med dette.

Andre aktiviteter
Jaktanleggsprøve og apportprøve
I fint terreng på Prestseter gikk årets prøver av stabelen 26 august. Vi hadde 13 påmeldte til JAL og 4 til
apportprøven. I år hadde vi Wenche Farstad som dommer og Solveig Holth som dommerelev. Vi hadde 9
som besto JAL og 1 som besto apportprøve i klassen FK.
Som vanlig var det god stemning på en dag som ble lang. Med nydelig lapskaus som Kari Hansen lagde til
oss og kaker til kaffen.
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Innetreninger
Fra november har vi hatt fast treningstid inne på Tønsberg hundesportsenter
hver onsdag fra 18-20. Aktiviteter der har vært Rally, Agility, Jakttrening og
Hverdagslydighet.
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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
44 brus «med varierende holdbarehetsdato»
2 voksduker
2 partytelt
1 toastjern

28 NSK tallerkener
42 krus
3 kopper
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 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:
CK
Cert
Res.Cert
Championat

81
14
16
24

HP
HP Avl
HP Oppdrett
Beste Avl
Beste oppdr

9
20
23
3
2

BIR Valp
BIM Valp
BIR Junior
BIM Junior
BIR Unghund
BIM Unghund
BIR
BIM
BIR Bruks
BIM Bruks
BIR Veteran
BIM Veteran

7
33
1
1
1
4
15
51
5
7
15
34

JAL

7

BIS Valp
BIS Junior
BIS Unghund
BIS
BIS Bruks
BIS Veteran

1.)
1.)
1.)
1.)
1.)
1.)

Deltager
Barn og Hund

39
31

1
1
1
0
0
0

2.)
2.)
2.)
2.)
2.)
2.)

1
2
1
0
1
1

3.) 2
3.) 2
3.) 3
3.) 0
3.) 1
3.) 5

4.) 8 R.) 1
4.) 2 R.) 0
4.) 3 R.) 0
4.) 0
R.) 0
4.) 0
R.) 0
4.) 6
R.) 1

Medlemstall
Ved utgangen av året er det 138 medlemmer i NSK Vestfold.
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Regnskap

RESULTAT REGNSKAP pr 31.12.2018
Inntekter

2018

2017

Kurs inntekter

20 343,49

11 400,00

Deltageravgift JAL og apportprøve

7 700,00

6 750,00

Div salg JAL og apport prøve

442,12

0,00

Salg refleksvester

2 502,44

0,00

Kiosksalg utstilling

10 961,73

4 208,00

Deltakeravgift utstilling

27 636,00

20 954,00

Innetrening hall

9 091,25

0,00

Netto inntekter blodsporgruppa

1 334,44

0,00

Studiestøtte

3 000,00

1 200,00

Tilskudd grunnet underskudd ifjor

4 745,00

260,00

Fra Norsk Tipping

689,40

0,00

Momsrefusjon fra regnskap 2017

2 005,00

0,00

Sum Inntekter

90 450,87

44 772,00
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Kostnader

2018

2017

Kurs utgifter

13 008,49

5 000,00

Adm kostnader utstilling

19 460,72

14 367,60

Salgskostnader utstilling

5 256,09

4 134,31

Blomster / gaver utstilling

3 795,73

0,00

Kostnader JAL/apport prøve

4 100,14

7 787,10

Kostnader refleksvester

1 920,00

0,00

Kostnader innetrening

4 000,40

0,00

Års/styremøtekostnader

3 677,80

1 328,00

Kontor /adm utg /Blomster - gaver

2 477,05

181,00

Møter-representasjon / hovedstyre

6 975,00

3 753,75

Sosiale samlinger:vårslipp,Lucia

2 475,22

0,00

Diverse utstyr

6 105,70

2 262,50

Sum driftkostnader

73 252,34

38 814,26
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Finans

2018

2017

Renteinntekter

52,74

105,02

Renteutgifter-gebyrer

1 863,01

452,50

Sum finans

-1 810,27

-347,48

Driftskostnader og finans

75 062,61

39 161,74

Underskudd/overskudd

15 388,26

5 610,26

Eiendeler og gjeld

2018

2017

Bank - 24803052936 pr. 31.12.

117 477,36

106 717,99

Div utstyr

0,00

0,00

Rest kostnader JAL/apport dvs utstyr

4 628,89

0,00

Utstyr premiekort

250,00

900,00

bårebukett gjeld

0,00

-650,00

Sum eiendeler

122 356,25

106 967,99

Annen egenkapital

106 967,99

101 156,62

Årets resultat

15 388,26

5 610,26

Balanse pr 31.12.18

Diff i regnskap - korr i 2018

201,11

Sum egenkapital

122 356,25

106 967,99

Sum gjeld og egenkapital

122 356,25

106 967,99
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Revisors beretning
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