Sak 7
ÅRSBERETNING FOR NORSK SPANIEL KLUB,
AVD. TELEMARK, 2011
Avdelingens styre for 2011 har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem/Kasserer:
Styremedlem/sekr.:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Bjørn Hvidsten Jensen valgt for
Jill Augustinussen
valgt for
Sabiene Kristoffersen valgt for
Torhild van Riesen
valgt for
Nina Gunnarschjå
valgt for
Anne Lise Nystrand
valgt for
Katrine Sjausett
valgt for
Anita S. Andersen
valgt for
Trukket seg den 16.09.2011

2 år i 2011
2 år i 2010
2 år i 2010
2 år i 2011
2 år i 2011
2 år i 2010
1 år i 2011
1 år i 2011

Representanter til RS:
Bjørn Hvidsten Jensen, Jill Augustinussen og Torhild van Riesen
vararepr.:
Willy Sjøstrøm, Anne-Lise Nystrand og Britt Inger Sjøstrøm
Representanter til Årsmøte i NKK-Telemark:
Bjørn Hvidsten Jensen, Jill Augustinussen og Torhild van Riesen.
Medlemmer:
Klubben har pr. 31.12.2011 257 medlemmer inkludert 31 husstandsmedlemmer.
Dette er en nedgang fra i fjor på 3 (fra 260) medlemmer.

Styremøter:
Styret har avholdt 11 styremøter og behandlet 87 saker.
Aktiviteter:
Klubben har vært representert med 3 repr. på Norsk Spaniel klub’s
representantskapsmøte på Gardermoen i april. Disse var Bjørn, Jill og Torhild.
Følgende kurs har vært avholdt i 2011:
Blodsporkurs
1 kurs
Valpekurs/vidr. gående valp
6 kurs
Agilitykurs, nybegynnere
1 kurs
Agilitykurs, nybegynnere
1 kurs
Til sammen
9 kurs

á 20 timer
á 12 timer
á 14 timer
á 14 timer

5
24
8
4
41

deltagere
deltagere
deltakere
deltagere
deltagere

Klubben har i 2011 arrangert 4 blodsporprøver, 2 lydighetstevner og 2 utstillinger. .
I år har lydigheten blitt arrangert sammen med utstillingen på Stevneplassen i Skien.
Vi har arrangert Bingo, dette har gitt oss gode inntekter.
Klubbhuset/treningsfeltet
På klubbhuset og treningsfeltet har det blitt utført vanlig vedlikehold. I tillegg til
dette har vi også hatt innbrudd som har medført en del ekstraarbeid for enkelte av
våre medlemmer.
Collieklubben i Telemark leier området vårt annen hver tirsdag. Leieavtalen gir oss
noen kroner i kassa, men det viktigste er at området vårt blir brukt. Avtalen gjelder
fram t.o.m. oktober 2012.
I år har annenhver tirsdag og fredag hvert forbeholdt spaniels.
Vi har hatt en liten vinterdugnad. Snømåking av tak med 3 deltakere.
Vårdugnaden hadde en bra oppslutning. Da ble området som vanlig ryddet for
vinterens etterlatenskaper, ugress og busker. Gjerdene ble forsterket. Bua ble malt
både ute og inne etter innbruddet. Innvendig ble det vasket.
På høsten ble det også avholdt en dugnad. Det ble ryddet endel busker på nedre del
av området. Gjerdet mot parkeringen fikk også en forsterkning med planker øverst.
Strømaggregatet måtte til servise i forrige vinter. Dette pga. manglende etterfylling
av bensin etter bruk. Noe som resulterte i kondens og frostproblemer, og selvfølgelig
ekstrautgifter til reparasjon.
Vi har et kjempeflott område her, men det krever stadig vedlikehold.
Medlemsmøter
Vi har avholdt 2 medlemsmøte i år, et på våren og et på høsten. I mai hadde vi besøk

av veterinær Christian Ask Lilleaas fra Porsgrunn Dyreklinikksom pratet om
tannhygiene på hund.
I oktober hadde vi besøk av Anne C. Ramberg som har Telemarks første godkjente
besøkshund og Lisbeth Hansen fra Skien sykehjem som kunne fortelle oss om Røde
Kors sitt opplæringskurs for «Besøkshund på institusjon».
I tillegg til dette har vi hatt onsdagstreff, spanieltreff, årsmøte, sommeravslutning,
og avslutning før jul.
På våre onsdagstreff er det ikke uvanlig at det er 20 – 30 hunder med sine eiere til
stede samtidig. Ansvaret for onsdagstreffene går på rundgang blant
styremedlemmene. Det blir servert kaffe mens vi løser store og små hundeproblemer
og -erfaringer. Treffene er populære og en har inntrykk av at alle koser seg.
Spanieltreffene har samlet noe færre folk og hunder. Det har på disse dagene vært
aktiviteter som utstillingstrening, pelsstell og Jaktanleggsteori og –trening.
På juleavslutningen var juletreet pyntet med lys, og det var satt opp lysbokser rundt
hele området vårt. Vi serverte pølser, gløgg og kaker. Dette, i tillegg til et stort bål
laget fin stemning på avslutningen for våre aktiviteter i 2011.
Championater/vinnere
Våre medlemmer har høstet gode utmerkelser på sine hunder. Det er flere som har
høstet championat titler på sine hunder på utstilling, og gode resultater på prøver.
De som sender inn info. og bilde har fått dette inn på vår hjemmeside. Vi gratulerer!
”Det lille glade Bjeff”
Medlemsbladet vårt ”Det lille glade Bjeff” blir utgitt fire ganger i året med
forskjellig stoff og artikler. Det er fortsatt et stort ønske om at medlemmene
kunne bidra noe mere med historier og bilder til bladet. Bladet blir trykket hos Grep
og årets siste nummer ble trykket i 270 eksemplarer. I tillegg til medlemmene blir
bladet sendt til Hovedstyre medlemmer, andre avdelinger i NSK, dommere,
instruktører og andre som har hatt en befatning med klubben.
”Det lille glade Bjeff” blir også sendt til arkivering hos Nasjonalbiblioteket.
Nettsider
Klubbens nettsider er nå lagt under NSK, www.spaniels.org. Denne siden har blitt
oppdatert jevnlig, både med informasjon om kommende aktiviteter og referat fra
avholdte aktiviteter. Web.redaktør dette året har vært Torhild van Riesen.
Sak 7.1

UTSTILLING og LYDIGHET
Utstilling
Årets første utstilling ble som vanlig holdt på Stevneplassen i Skien. Dommere var
Christian Geelmuyden og Svein Helgesen. Totalt var det 99 hunder påmeldt. Årets
andre utstilling var den 17. september og også denne ble avholdt på Stevneplassen.
Her var det kun 66 ekvipasjer påmeldt, så Niels Brandstrup ble kansellert som
dommer og vi sto igjen med Vidar Grundetjern.
På begge utstillingene hadde vi som vanlig barn og hund konkurranse, noe som alltid er
populært blant de minste.
Lydighet
Lydighetsåret 2011 har vært et aktivt år i Spanielklubben. Det har kommet til mange
nye, både to og firbente, det setter vi stor pris på!
Atferdseminar med Gry Løberg
19-20 mars arrangerte klubben adferdseminar med Gry Løberg. Hun brukte helgen til
å snakke om adferdsveriasjon. Dette var et veldig flott kurs som mange av klubbens
medlemmer kan dra nytte av videre.
Mandagstreningen
Mandagstreningene er populære i klubben! Uansett vær og temperatur møtes aktive
hundeeiere for å trene lydighet. Vi trener på ”Bua” fra kl 18.00 og utover.
Det er flere av oss som har konkurrert og dratt på kurs gjennom året. Disse
erfaringene deler vi gjerne med hverandre, noe som gjør hele gruppen bedre.
Gjennom året har vi merket at det er flere nye medlemmer som har hengt seg på den
”gamle” gjengen og det er vi veldig glade for! Jo flere, jo bedre!
Vi fokuserer på at vi kun driver med positiv hundetrening!
Lydighetsstevne 5.2. 2011
Årets første lydighetsstevne ble arrangert på Stevneplassen. Det var mange spente
deltagere som møtte opp tidlig lørdag morgen. Stevnet gikk kjempebra og flere av
klubbens deltakere utmerket seg bra!
Kurs
Både på våren og høsten er det blitt avholdt valpekurs og videregående kurs i regi av
klubben.
Mange spente nye valpeeiere har kommet opp på ”Bua” for å være med.
Lydighetsstevne 17.9 2011
17. september var det igjen tid for å arrangere utstilling og lydighetsstevne på
Stevneplassen.

Det var et flott arrangement hvor flere av klubbens medlemmer igjen utmerket seg
bra.
I ettertid har vi mottatt mange fine tilbakemeldinger på dette stevnet.
Sak 7.2
BRUKSHUNDARBEIDET
Det er i år avholdt 4 blodsporprøver. Alle prøvene har vært med Spanielbua som
utgangspunkt. Totalt har det vært 38 startende hunder, dette året også fra
Sverige.
Spanielklubben har hatt sine få, men faste sporleggere som har gjort det mulig å
gjennomføre prøvene.
Telemark hadde to repr. på NM i blodspor. Anne Britt Gundersen deltok med Ariel
som fikk en 0, og med Marco som fikk en 3. premie.
Bjørn Hv. Jensen og Vilja var også med og gikk til en 1. premie.
Aversjonsdressur mot sau ble avholdt i august/september i samarbeid med Lunde
Jæger og fisk. Totalt var det 11 hunder som ble testet og godkjent. Prøvene ble
avholdt i Lunde.
Jaktanleggsprøve for spaniel.
Vi har hatt kaninsportrening på to onsdager på våren og en tirsdag på høsten.
Vannapporttrening ble gjennomført på to onsdager på våren og en tirsdag på høsten.
I forkant av treningene på høsten hadde Snorre Aslaksen en kveld med teori til
Jaktanleggsprøva.
Ingen av klubbens medlemmer deltok på Jaktanleggsprøver i 2011.
Sak 7.3
ÅRSRAPPORT FRA AGILITYGRUPPA
Trening
Vi har stort sett vært en fast gjeng som har møtt opp på trening. Alt fra to til
femten ekvipasjer.
Det har kommet til en del nye og en del har holdt på noen år. Det merkes at Agility
er en hundeaktivitet som mange syntes er spennende. Det at Agility presenteres på
valpekurs er med på å rekruttere interesserte ekvipasjer.
Treningsformen vi har benyttet er egentrening med bistand. Det vil si at alle er
ansvarlig for egen trening, men alle hjelper hverandre. Som ny vil en bli ivaretatt på
en god og sikker måte.
Gruppa har en del kunnskaper om Agility og vi kan ivareta nye og gamle medlemmer på
en god måte.

Administrativt
Vi har treninger på torsdager fra kl 1800 og utover, vi syntes Agility er gøy og har
også trenet en del i helger. Når vi trener utenom torsdagen har vi etter avtale med
styret lagt ut treningstidspunktet på Spanielklubben sin Facebook side.
Nå den siste tiden høst/ vinter har vi hatt oppmøte fra 1700 for å få med oss det
siste av lyset.
Når det har vært veldig mange på trening har vi benyttet to baner.
Deltagelse i gruppa:
I Agilitygruppa har vi spesielt to stykker som er veldig interessert i baner og har
kommet med forslag til oppsett av baner slik at vi har kunnet tilpasse oss et vist nivå.
Vi prøver å tilpasse oss hverandre og alle i gruppa får ha meninger og vi prøver å la
alle komme med baneforslag
Vi er en positiv gruppe og har kun fokus på det som funker. Vi har plass til alle slags
mennesker og alle slags hunder.
Kurs
2011 Har vi ikke hatt to kurs i Agility. Vi har hatt Gondola Guttormsen med Line
Clausen som hjelpeinstruktør og Ingerid Kalvenes. Begge har inspirert gruppa og
tilført oss ny kunnskap.
Deltagelse på stevne
Vi har tre stykker i gruppa som har deltatt på stevner i løpet av 2011. I 2012 har
flere tenkt å gå stevner.
Videre framover
Agility treningen har ikke tatt noen ferie da vi må ut med hundene våre uansett, og
siden vi har vært så heldige med været kommer vi til å trene så lenge vi kan.
Da vil vi ønske alle gamle og nye klubbmedlemmer velkommen på trening.
Sak 8
REGNSKAP 2011
Kommer som eget vedlegg.
Sak 9
BUDSJETT 2012
Kommer som eget vedlegg

Sak 10
INNKOMNE FORSLAG
1) Styret foreslår å sette av kr. 100 000,- til vår fondskonto for området i Solum.
Opparbeidede renter på fondet, tilfaller fonder.
Fondet er ment å ha i bakhånd i tilfelle vi må tilbakestille området ved en evt.
oppsigelse av vår leieavtale. fondet kan også brukes ved en utvidelse av vår aktivitet
på området.
Styret 11/1-12

2) Undertegnede ønsker å komme med en presisering og nytt forslag til Utdeling av årets spaniel
under punktet aktiviteter.
Dette ble etterlyst på årsmøtet 2011. Styret lovet da å rydde opp i dette og at konkurransen skulle
opprettholdes. Det er ingen ting som tyder på at så er gjort. Forslaget fremmes derfor denne
gangen i forkant av årsmøtet og innenfor gjeldende frister, slik at det kommer med i
saksdokumentene til årsmøtet 2012.
Norsk Spaniel klubb avd. Telemark har i årene fra stiftelsen av klubben og frem til 2007 gode
tradisjoner med - og premiere mestvinnende spaniels i avdelingen i de aktiviteter som spaniels
deltar i. Vi ønsker å fortsette med dette da vi på den måten håper å få flere til å delta på de
konkurranser som blir avholdt i avdelingens regi. For oss er det derfor litt underlig at styret i 2008
bare strøk dette av kartet da dette var et årsmøtevedtak i fra klubbens spede begynnelse og ikke et
vedtak som styret kan avslutte etter eget forgodtbefinnende. Det har i årenes løp blitt foretatt visse
justeringer, den siste i 1993 da vi gikk over til dagens regler.
Vi ønsker med dette å presisere følgende:
1 Konkurransen s kal til enhver tid gjelde rasene som omfattes av Norsk Spaniel Klub.
2 Konkurransen skal gjelde for utstilling og brukskonkurranser.
3 Konkurransen skal følge Norsk Spaniel klubbs retningslinjer for nevnte konkurranser.
Vi vil derfor komme med følgende forslag til årsmøtet 2012.:
1) Norsk Spaniel klubb avd. Telemark gjeninnfører konkurransen mestvinnende spaniel innenfor
grenene Utstilling og Brukshund.
2) Premien i begge konkurranser skal være en vandrepremiesom må vinnes tre -3- ganger av
samme hund.
3) Det skal settes opp ny premie når en hund når og samme hund har vunnet den tre – 3 - ganger.
4) Dette skal gjelde for alle raser som omfattes av Norsk Spaniel Klubb.
5) Det skal være egen konkurranse etter samme retningslinjer for veteranene
6) Konkurransene skal til enhver tid følge Norsk Spaniel klubbs retningslinjer for gjeldende
konkurranser.
7) NSK avd. Telemark premierer de tre beste hundene i begge konkurransene.
8) I tillegg premieres den beste hund i de rasene som ikke er premiert etter punkt 7 og i tillegg
omfattes av Norsk Spaniel Klubb.

Elisabeth Ufs Thoresen

Willy Sjøstrøm

3)

4) Forslag til årsmøte i NSK, avd. Telemark 8.02.2012.
På grunn av mye diskusjon rundt bruken av området i Klovholtvegen 19, har styret flg. forslag ang.
bruken av området vårt.
1. Primært så fremmes det forslag om at det skal være styret som fordeler bruken av området i
forhold til ulike aktiviteter, og ikke etter hva slags hunderaser.
Dersom dette forslaget ikke får flertall, så foreslår styret flg. fordeling av aktiviteter:
1. Mandagene er området forbeholdt Lydighetstrening og valpekurs.
2. Annen hver tirsdag (ulik ukenr.) er området utleid til Collieklubben tom okt. 2012.
3. Onsdager er forbeholdt klubbaktiviteter. Hundene kan deles på alle tre områdene, et for
store hunder, ett for spaniels og et for øvrige hunder.
4. Torsdag er området forbeholdt agility.
5. Annenhver fredag (ulik ukenr) er klubben forbeholdt medlemmer som har Spaniels.

5) Forslag til årsmøte i NSK, avd. Telemark til årsmøte 8.02.2012.
NSK, Telemark skal organiseres med kommiteer for å lette styrets arbeid. Det skal opprettes
følgende komiteer:
•

En komite for Agility.
Oppgaver:
o Organisere agilityarbeidet i klubben.
o Ta tiltak til å arrangere kurs i aktiviteten.

•

En komite for Bruksarbeid.
Oppgaver:
o Organisere Bruksarbeid i klubben, inkl JAL for spaniels.
o Ta tiltak til å arrangere kurs i aktiviteten.

•

En komite for Lydighet.
Oppgaver:
o Organisere Lydighetsarbeide i klubben.

o Ta tiltak til å arrangere kurs i i aktiviteten.
o Søke om, og gjennomføre lydighetsstevner
•

En komite for Utstilling.
Oppgaver:
o Organisere Utstillinger i klubben.
o Ta tiltak til å arrangere kurs i i aktiviteten.
o Søke om, og gjennomføre utstillinger.

Komiteen skal velges blant de som utøver aktivitetene, og initiativet for dette valget skal
iverksettes av gruppen selv.
For aktiviteter i 2012 skal styret ha navn på komiteen innen 1.4.2012, for senere år er tidsfristen
1.12. året før aktiviteten gjelder.
Kommiteen skal bestå av min. 3 personer, men kan være flere dersom gruppen selv ønsker det.
Komiteene skal velge en person, som har møte og talerett i styret.
Alle kurs, prøver, stevner og utstillinger som kommitene foreslår, skal forelegges styret i god tid.
Styret skal godkjenne disse aktivitetene.

