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Årsmøte 2023 
 

Norsk Spaniel Klub avd. Vestfold 
Tid: Torsdag 16. februar 2023, kl 18.00 

Sted: Torp Hotel, Sandefjord 

 

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 2023 
b. Valgkomite  
c. Revisor  
d. RS – representanter  

 
10. Innkommende saker 
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Årsmelding  2022 
 

Styret 
 

Leder: Nina Anthonisen 

Nestleder: Morten Asplin 

Styremedlem: Jan Erik Hansen 

Styremedlem: Marit Lian 

Styremedlem: Nina Folland 

Varamedlem: Stein Ch. Gjerken 

Varamedlem: Jan Ivar Lervik 

 
Valgkomiteen 

Leder: Gunn Hoset 
Medlem: Marit Lian 
Medlem: Aud Kongsgård 
Varamedlem: Anita Øzbay 

 

Revisor 
Tom Aasrum 

Vararevisor   Per Holmsen 

 

Representanter til NSK`s Representantskapsmøte 2022 
1. representant: Nina Anthonisen 

2. representant: Jan Erik Hansen 
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Årsmelding styret 2022  
I året som var, er det vel jubileet som var det 
store.  Vi serverte bløtekake og kaffe på utstil-
lingen.  I tillegg til spesielle rosetter laget til jubi-
leumet.  Dette var gøy.  Så satte vi sammen en 
komite av Morten, Marit og Nina F, som gjorde 
jobben med å organisere en middag for alle 
medlemmene.  De gravde og lette etter alle som 
har vært leder for avdelingen og inviterte dem 
spesielt.  En meny med roastbeef, grønnsaker, 
gratinerte poteter med karamellpudding til des-
sert smakte fortreffelig.  All honnør til gjengen,   
Vi har som vanlig gjennomført utstilling og jakt-
prøver. Vi vet det ligger mye jobb bak begge arrangementene og vi er så glad vi har så 
mange hjelpsomme medlemmer.  Tusen takk til alle sammen.  Jaktprøvene kommer i egen 
beretning fra jaktgruppa, men jeg må bare si jeg var målløs og imponert da jeg så påmelding-
stallene bare steg og jaktgruppa kastet seg rundt og skaffet en ekstra dommer så vi slapp å si 
nei til noen.  Alle 70 påmeldte kom med.   Dette har blitt en god tradisjon for klubben og 
jaktgruppa disse jaktprøvene.  Tusen takk til hele gjengen!!!!   
Det har blitt forsøkt å starte litt blodsportrening etter den gruppa har ligget nede i år.  Har 
hatt 1 trening med stor suksess.  Det må vi fortsette med.  
Det ble forsøkt lagt opp trening for de som konkurrerer innen lydighet, rallylydighet og 
bruks.  Ble nok for lite oppmøte til at det vil fortsette.  Det er jo synd.   
I april hadde vi Familiedag på Grorud.  Der var det mange nye og gamle spanieleiere.  Veldig 
hyggelig sosialt og vi hadde aktiviteter som blodspor, rally og apport.  Klubben serverte pøl-
ser, vaffel og kaffe.  Veldig smart at Stein hadde med seg kompressor så vi kunne steke vaf-
lene på Grorud.  
Vi har hatt 4 styremøter.  I tillegg har leder og nestleder hatt chat/telefonkontakt.   Vi har 
også en lukket facebook side vi bruker mye.  Det fungere godt.   
Vi har også i år mange medlemmer som gjør det bra i ulike grener.  Vi har flere plassert på 
mestvinnende lister og det er moro å lese.  Gratulerer alle sammen!!!   Noen skal vi feire litt 
ekstra etter årsmøte.  
Medlemsantallet var i 2021, 166 stk.  I 2022 har vi hatt 177 stk.    
  
Styret  
 

For styret 

Nina Anthonisen 
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Årsmeldinger fra gruppene 
Året 2022 har vært et ganske aktivt Spanielår med utstilling, jakt og sportrening samt sosialt og 
lydighetstrening både ute og inne.   

Rapporteringen her er sortert etter gruppene. 

Jaktgruppa 

Medlemmer: 
Jan Erik 
Karen Hansen 
Jan Ivar Lervik   

Vi startet året med jakt treninger etter at båndtvangen startet. Vi leide område hos slipp hunden løs, 
og hadde treninger annenhver tirsdag fra 10-12 og 18-20. Det var 5-6 hunder på formiddag og 2-3 
hunder på kveldstrening. Dette er vi veldig fornøyd med.  
  
Vi var så heldige å få Martine Jørstad Johansen som instruktør til JAL kurs 21 mai og apportkurs 18 
juni. Begge kursene var fulltegnet med 8 deltagere på hvert kurs. Vi hadde 2 fine dager med veldig 
flink instruktør veldig fornøyde kursdeltagere og flinke hunder.  
  
Våre årlige prøver arrangerte vi 20-21 august på Presteseter. Det ble mange påmeldinger etterhvert 
så vi måtte sette opp en ekstra JAL prøve på søndag. Vi fikk 70 påmeldinger fordelt på 5 prøver den 
helgen. Når en har med seg dyktige hundeeiere fra avdelingen så gikk dette knirkefritt. Bare positive 
ord fra deltagere og dommere. En stor takk til Nina, Karen, Kari, Tom og Jan Ivar, uten dere hadde 
ikke dette vært mulig.  
  
I høst startet vi med ett treningsopplegg som er lagt opp fra NSK.  
Det er 5 forskjellige elementer alt fra lydighet ,feltarbeide og apportering. Dette er et opplegg som 
avdelingene kan kjøre og ende opp i en lokal uhøytidelig konkurranse som vi har tenkt å ha våren 
2023.  
  
 

Utstillingsgruppa 

Medlemmer: 
Nina Anthonisen 

Utstillingen i år var vi tilbake til Melsom VGS.  Og for en hyggelig utstilling vi hadde.  Flott 
vær, mange deltakere, hele 94 stk og en flink dommer.  Årets dommer var Michael Ham-
merich fra Danmark.  Samtidig hadde vi jo jubileum og da har vi kake og kaffe.  Nydelig bløte-
kake fra Nøtterø Bakeri.  Spesielle rosetter i emblemfargene til klubben fikk vi laget.  Det var 
moro å ha.  Takk til alle hjelpere!!!!!!  Dere vet hvem dere er.....  
Utstillingsgruppa har hatt et pelsstellkurs på vårparten.  Vi hadde 4 deltakere og da var vi 
hjemme hos Beathe Kristiansen.  Hun vartet opp med pizza til lunsj.  Fornøyde dro deltake-
ren hjem med kursbevis i lomma.   
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Et par treninger har jeg fått til på Melsom.  Ellers har Rigmor Anholt hjulpet til.  Takker så 
mye for det.  

 
På bildet er vår egen “Doffen” blitt BIR Junior.   
 
Har heller ikke klart å få til handlerkurs dette året.  Prøver igjen i 2023.   
 

Aktivitetsgruppe 

Medlemmer: 
Morten Asplin 

Fra 2022 ble tur og miljøgruppen slått sammen med treningsgruppen til Aktivitetsgruppen.   

Onsdager har etablert seg som en fast dag for allsidige treninger.  Vi har trent på hverdagslydighet, 
utstilling, triks, rallylydighet og jaktrelatert.  Ambisjonen for gruppen var 
og er at dette er for alle. Her er det rom for alt fra et uppdragent villdyr 
til topptrente champions.  Det er veldig hyggelig at vi har fått med flere 
unge hunder og nye spanielfolk i løpet av 2022. 

Året startet med noe innetrening i Lydighallen.  Når været og lyset ble 
bedre ble treningen flyttet til Melsom.  

Høsten ble dessverre litt amputert med mindre organiserte onsdager 
siden Morten måtte ha fokus utenfor spanielverdenen i en periode.  
Utetreningen ble avsluttet med en veldig hyggelig tur til gapahuken i 
Melsomskogen. 
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I november og desember var det innetrening igjen.  Denne gangen hos Dogtivity i Ramnes.  
Deltagelsen her ble litt lav slik at dette ble ikke fornyet i 2023. 

 

 

 

I desember var det igjen tradisjonen tro juleavslutning/Lucia. Veldig hyggelig å ta opp dette etter 2 år med 
korona.  Arrangementet i år var på Ulviken med konkurranser for to og 4-bente, diverse utfordringer og 
besøk av nissen.  Nytt av året er at var det Nissemor som dukket opp.  
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Andre aktiviteter 
Workingtest – aktivitetsdag og oppfølging med flere treningsøkter etter initiativ fra Birgitte Åsrum 

Spontane invitasjoner til f.eks sopptur i september og  

Bronsemerke kurs med prøve 26.9.   

Konkurransetrening i regi av Inger Marie og Rakel.  Trening for de som ønsket å satse på konkurranser.  
Her var det samlinger på fredager. 
«Nese til glede og nytte»  kurs ble gjennomført i 2 runder.  Instruktør var Rakel Hamre.  Her ble det gitt 
innføring i forskjellige typer nesearbeid.  Kurset ga inspirasjon til øvelser på onsdagstreningene 

Rikke Mowinkel og Inger Marie Meen forsøkte å få i gang sporgruppa igjen med en treningssamling 
på høsten.   
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Klubbens eiendeler pr. 12.01.2022 
 
På Grorud 
Plastkasser med kjøkkenutstyr og engangsbestikk 
Kulegrill 
Plastkasse med rester av gavepremier 
Plastmøbler 
Presenning 
 
Hos Nina Anthonisen 
5 plastkasser med rosetter 
3 plastkasser med sekretæriatutstyr 
Roll opp 
1-2-3-4 plasseringsskilt 
Kaffertrakter, toastjern, vaffeljern, vannkoker 
Pumpekanne 
1 plastkasse med premier etter utstillingen 
BIS skilt 
8 stoler 
2 klippebord 
To plastkasser med engangsutstyr 
Pølsekoke 
 
 
Hos Morten Asplin 
Skilt og skiltholdere til Rallylydighet 
Agilityutstyr 

• Tunnel 
• Sekketunnel 
• 4 høydehinder (med delvis defekte holdere) 
• Slalombane 
• Hinder m/ring 

 
Utstillingteltene ble ødelagt på utstillingen og kastet. 
 

Medlemstall 
Ved utgangen av året er det 177 medlemmer i NSK Vestfold. 
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Økonomi 

Balanse
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Revisors beretning 
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Valgkomiteens innstilling 2023  

Norsk Spaniel klubb avdeling Vestfold 

 

Valgkomiteen forslag til valg 2023 i Norsk Spaniel klubb avdeling Vestfold er som 
følger: 

 

Styret  
Leder:   Nina Anthonisen (Gjenvalg) 2 år  
Nestleder  Morten Asplin   (Ikke på valg) 1 år  
Styremedlem  Jan Erik Hansen (Ikke på valg) 1 år  
   ”   Marit Lian  (Ikke på valg) 1 år  
   ”   Anders Sundsdal (Ny)  2 år  
Varamedlem  Rikke Karine Mowinckel (Ny)  1 år  
   ”   Anne Karine Evensen (Ny)   1 år   
Revisor 
   Tom Aasrum  (Gjenvalg) 1 år 
Vararevisor  Olav Åsrum  (Ny)  1 år 
  
Valgkomite 

Leder    Gunn Hoset  (Ikke på valg) 1 år  
Medlem   Marit Lian  (Gjenvalg) 1 år  
   ”   Aud Kongsgård  (Gjenvalg) 1 år  
   ”   Birthe Sjuls Thoresen (Ny)  1 år 
   
   

Representanter til NKSs representantskapsmøte 2023  
   
1. Representant  Morten Asplin  
2.     ”    Anders Sundsdal 
3      ”   Karen Hansen  
Vararepresentant Marit Lian  
     ”   …ikke funnet 2. vara 
   
   
   
   
Valgkomiteen  
Gunn Hoset 
26.januar 2023 
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Vedlegg 
Innkalling 

 



 

 
 

Årsmøte 2023 -  side 16 

 

Innkommende saker 
Det har pr fristen ikke kommet inn noen saker til årsmøtet 
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Utenfor årsmøtet 

Planer for 2023 
• Innetreninger og «onsdagssamlinger» 

• Workingtest 

• Hverdagsklipp 

• Andre tanker og ideer… 

• JAL 

• Utstilling 

• Blodspor  

• Innspill eller forslag? 

•  
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