
Årsberetning 2020 

Norsk Spaniel Klub avd. Østfold 

Styret i Norsk Spaniel Klub avd. Østfold 2020 har bestått av: 

Leder/kasserer:  Hilde Rognlien    

Nestleder/sekretær: Therese A. Christiansen 

Styremedlem:  Arne–Rino Bergli    

Styremedlem  Stine Myrrusten 

Styremedlem:  Anne Myhre    

Varamedlem:   Marie Aadalen    

Varamedlem:  Helle Skrattalsrud  

 

Generellt: 

2020 har for oss som alle andre vært et spesielt år på grunn av koronasituasjonen.  

Medlemmer:  

I 2020 hadde avdelingen 140 medlemmer hvorav 134 hovedmedlemmer og 6 

husstandsmedlemmer, det er en økning på 6 medlemmer fra 2019.   

Representasjon:  

NSK’s representantskapsmøte i 2020 ble avlyst på grunn av korona. 

Styret: 

Styret har hatt 4 styremøter i løpet av 2020.   1 ordinært og 3 elektronisk på msn. Dette har 

fungert veldig fint.  Vi har i tillegg brukt den lukkede fb-gruppen vår for lettere styresaker 

som ha dukket opp i løpet av året, samt å følge opp vedtak fattet på styremøtene.    

Aktiviteter i avdelingen 

Familiedag:   

13 juni avholdt vi familiedag. Det kom ca. 19 medlemmer i tillegg til styret. Vi hadde info om 

lydighet, utstilling, rallylydighet og smeller. Det ble et vellykket arrangement som var gratis 

for alle spaniels. Det ble ingen servering p.g.a koronasitasjonen. 



 

Kurs og treninger:   

Vi ikke fått holdt kurs eller treninger i år på grunna korona.   

Prøver:  

Blodsporprøver: Bevegelige prøver,  9 deltagere fordelt på høst og vår.  

Ordinær prøve: 9 deltagere på ordinær prøve i slutten av mai, som ble 

avholdt på 3 forskjellige steder p.g.a koronasituasjonen. Dommerne 

avsto fra sitt honorar for å gi det til NKK. Vibeke Kviser og Nina 

Johnsrød har vært ansvarlige for gjennomføring av sporprøvene.   

Utstilling: 5. september avhold vi utstilling på Rygge Bygdetun med gode 

koronatiltak. Vi måtte dessverre avbestille de Kanadiske dommerne 

p.g.a koronasituasjonen og dommere ble i stedet Vibeke Paulsen og 

Helge Kvivesen fra Norge. 

 Vi ble tildelt storcert på grunn av alle de avlyste utstillingene i NKK og 

på grunn av dette delte vi inntekter og utgifter med avd. 

Oslo/Akershus som hadde sin utstilling dagen etter vår. Det var 101 

påmeldte hunder, voksne og valper. Vi hadde ingen kiosk eller salg av 

kataloger og utstyr.  

Økonomi: Økonomien i avdelingen har vært stabil gjennom hele 2020. Vi har 

donert kr 10000 til NKK. Avdelingen har en solid økonomi.   

Salgsartikler: Vi har hatt litt salg, men har avviklet den lille butikken i løpet av året.  

Annet:  Neste år skal vi ha utstilling 28. august, på Rygge Bygdetun. Dommer 

blir Christen Lang, Norge.  

Det blir ordinær blodsporprøve 30. Mai og bevegelig prøver vår: 1.3. til 

30.6. og høst: 1.7. til 30.11. Takk til Vibeke Kvisler som tar ansvaret for 

dette. Utover dette må vi se hvordan koronasituasjonen blir, men vi vil 

prøve å få til kurs, treninger og en familiedag.  

 

Norsk Spaniel Klub avd. Østfold 

Styret 

 


