
Årsberetning 2021 

Norsk Spaniel Klub avd. Østfold 

                                                                                              

Styret i Norsk Spaniel Klub avd. Østfold 2021 har bestått av: 

                                    Leder:                                 Therese A Christiansen     

                                    Nestleder:                Arne-Rino Bergli 

                                    Styremedlem/sekretær: Helle Skrattalsrud    

                                    Styremedlem:                   Trond Kjerre 

                                    Styremedlem:                  Anne Myhre    

                                    Varamedlem/kasserer:    Hilde Rognlien     

                                    Varamedlem:                 Inger Dragland   

 

Generellt: 

2021 har nok et år, for oss som alle andre, vært spesielt på grunn av koronasituasjonen.  

Medlemmer:  

I 2021 hadde avdelingen 148 medlemmer hvorav 143 hovedmedlemmer og 5 

husstandsmedlemmer, dette er en økning på 8 medlemmer fra 2020.   

Representasjon:  

NSK’s representantskapsmøte i 2021 ble avholdt på teams på grunn av korona. Fra 

avdelingen vår deltok Helle Skrattalsrud og Anne Buvik. Det fungerte fint å avholde møtet 

digitalt selv om de fleste avdelinger foretrekker og møtes fysisk.  

Styret: 

Styret har hatt 5 styremøter i løpet av 2021.  4 har foregått på videochat, og ett har vi 

møttes. Dette har fungert veldig bra da det er forholdsvis lang avstand for noen i styret å 

kjøre til møtene. Det har også vært lettere å samle hele styret med denne løsningen, så det 

er noe vi har lyst til å fortsette med. Vi har i tillegg brukt den lukkede fb-gruppen vår for 



lettere styresaker som ha dukket opp i løpet av året, samt for å følge opp vedtak fattet på 

styremøtene.   

Familiedag: 

                                                                                                                                                

Familiedag ble dessverre ikke avholdt i 2021. Vi sto ovenfor en litt vanskelig situasjon ift 

smitte på akkurat det tidspunktet her i Østfold.  

Kurs og treninger:   

 Vi har avholdt jaktkurs med instruktør Anders Brunvold. Det var særdeles vellykket og alle 

10 deltagerne var fornøyde.  Vi har også avholdt flere utstillingstreninger på Tunevann, et 

gratis lavterskel tilbud til medlemmene våre. Anne Buvik og Therese byttet på å holde 

treningene. Tilbakemeldingene vi fikk var at folket var fornøyde med tilbudet. 

Blodsporprøver:  

Bevegelige prøver;  23 deltagere fordelt på vår og høst. 11 på våren og 12 på høsten. 

Prøvene har blitt avholdt i Mossedistriktet og i Rakkestad. Prøvene er dømt av Vibeke Kvisler 

og Ole Lagerstedt. Nina og Ketil Hagen-Johnsrød har vært store bidragsytere i å legge spor og 

legge til rette for prøvene i Mossedistriktet, mens Vibeke Kvisler har lagt til rette for prøvene 

i Rakkestad. Dette er vi veldig takknemlige for. Uten hjelpen fra disse ildsjelene hadde det 

nok ikke blitt arrangert sporprøve i avdelingen.  

Ordinær prøve: 26 deltagere på ordinær prøve i slutten av mai, som ble avholdt i Rakkestad. 

Over 50% av de påmeldte hundene var spaniels. Prøveleder var Vibeke Kvisler og NKK 

representant var Ole Lagerstedt. Vi retter en stor takk til alle som var med å bidra til nok et 

vellykket arrangement, i Rakkestads dype skoger. 

Utstilling: 

28. August avhold vi en trivelig utstilling på Rygge Bygdetun.  Dommer i år var Christen Lang 

fra Bergen.  Det var 77 påmeldte hunder, voksne og valper. Vi kåret BIS Valp, BIS Junior, BIS 

Brukshund, BIS Veteran og BIS. Været var fint og vi kunne ha åpen kiosk. Fasilitetene på 

bygdetunet er oppgradert de siste årene, så der har det blitt om mulig enda finere enn før. 

Påmeldingsantallet har falt litt fra året før da vi arrangerte sammen avd Oslo/Akershus, men 

vi ser at overskuddet etter utstillingen ligger på ca det samme. 

Økonomi: 

Økonomien i avdelingen har vært stabil gjennom hele 2021. Avdelingen har en solid økonomi.   

Salgsartikler: 

Vi har hatt litt salg av tepper og artikler på utstillingen.  



Annet:   

I 2022 skal vi ha utstilling 29. august, på Rygge Bygdetun. Dommer blir Vibe B. Madsen, 

Danmark 

Det er søkt om ordinær blodsporprøve 22. Mai samt bevegelig prøver både vår og høst.  

Tusen takk til Vibeke Kvisler som tar ansvaret for dette.  

Det vil bli avholdt JAL prøve 4 september.  

Utover dette må vi se hvordan koronarestriksjonene utvikler seg, men vi vil prøve å få til 

kurs, treninger og en familiedag.  

 

Norsk Spaniel Klub avd. Østfold 

Styret 

 


