ÅRSBERETNING FOR NORSK SPANIEL KLUB,
AVD. TELEMARK, 2010
Avdelingens styre for 2010 har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem/Kasserer:
Styremedlem/sekr.:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Bjørn Hvidsten Jensen
Jill Augustinussen
Sabiene Kristoffersen
Torhild van Riesen
Nina Gunnarschjå
Anne Lise Nystrand
Thomas Møller
Katrine Sjausett

valgt for
valgt for
valgt for
valgt for
valgt for
valgt for
valgt for
valgt for

2 år i 2009
2 år i 2010
2 år i 2010
2 år i 2009
1 år i 2010
2 år i 2010
1 år i 2010
1 år i 2010

Representanter til RS:
Bjørn Hvidsten Jensen, Jill Augustinussen og Sabiene Kristoffersen
vararepr.:
Torhild van Riesen, Nina Gunnarschjå og Anne-Lise Nystrand
Representanter til Årsmøte i NKK-Telemark:
Bjørn Hvidsten Jensen og Jill Augustinussen.
Medlemmer:
Klubben har pr. 31.12.2010 260 medlemmer inkludert 31 husstandsmedlemmer.
Dette er en økning fra i fjor på 25 (fra 235) medlemmer.

Styremøter:
Styret har avholdt 13 styremøter og behandlet 146 saker.
Aktiviteter:
Klubben har vært representert med 3 repr. på Norsk Spaniel klub’s
representantskapsmøte på Gardermoen i april. Disse var Bjørn, Torhild og
Anne Lise.
Følgende kurs har vært avholdt i 2010:
Blodsporkurs
1 kurs
Valpekurs/vidr. gående valp
19 kurs
Appellmerkekurs
2 kurs
Runderingskurs
1 kurs
Til sammen
23 kurs

á 20 timer 7 deltagere
á 12 timer 97 deltagere
á 14 timer 11 deltagere
á 17 timer 4 deltagere
119 deltagere

Klubben har i 2010 arrangert 5 blodsporprøver, 2 lydighetstevner og 2 utstillinger.
Begge utstillingene arrangerte vi på Stevneplassen i Skien.
Klubben har feiret 25 års jubileum, dette kombinerte vi med jubileumssporprøven
som klubben vår arrangerte i forbindelse med Hovedforeningens 75 års jubileum.
I tillegg til sporprøven hadde vi diverse aktiviteter og middag for påmeldte
medlemmer.
Vi har arrangert Bingo, dette har gitt oss gode inntekter.
I september var vi med på ”Hundens dag” på handelsstevnet i Skien.
Klubbhuset/treningsfeltet
På klubbhuset og treningsfeltet har det blitt utført vanlig vedlikehold.
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.
Medlemsmøter
Vi har avholdt 2 medlemsmøte i år, et på våren og et på høsten. På våren hadde vi
besøk av veterinær Johanne Teige Bø fra Porsgrunn Dyreklinikk som pratet
førstehjelp på hund, spesielt i forbindelse med forgiftninger og ormebitt.
I november hadde vi besøk av Bjørn Erik Weholdt med narko-hunden Yra. Han
fortalte om alt fra utvelgelse av riktig valp, trening av denne og fram til en dyktig og
godkjent medarbeider. De avsluttet det hele med en liten demonstrasjon av
narkosøk.

I tillegg til dette har vi hatt onsdagstreff, 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. I forbindelse med disse treffene har vi arrangert byttedag av
hundeutstyr, og vi har hatt aktiviteter med kaninslep og vannapport. 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.
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 2010.
Championater/vinnere
Våre medlemmer har høstet gode utmerkelser på sine hunder. Det er flere som har
høstet championat titler på sine hunder på utstilling.
De vi har fått informasjon om blir omtalt på vår hjemmeside. Vi gratulerer !
”Det lille glade Bjeff”
Medlemsbladet ”Det lille glade bjeff” har kommet ut 3 ganger i år med mye bra stoff
og mye nyttig informasjon. Bladet blir trykket på Grep. Årets siste nr ble trykket i
290 eksemplarer.
Bladet er til stor glede og nytte for våre medlemmer og andre hundefolk. I tillegg til
medlemmene blir bladet distribuert til HS-medlemmer, andre avdelinger i NSK, og
instruktører og dommere som har hatt en befatning med klubben.
Bladet vårt blir sendt også til Nasjonalbiblioteket for arkivering for evig og alltid.
Nettsider
Klubbens nettsider, http://telemark.spaniels.org/, ble lagt ned 1. februar og vår
hjemme side ble flyttet over til www.spaniels.no. Denne siden har blitt oppdatert
jevnlig, både med informasjon om kommende aktiviteter og referat fra avholdte
aktiviteter.
Sidene har hatt 7621 treff i 2010, et snitt på (20,9) pr. dag.
Sak 8
REGNSKAP 2010
Kommer som eget vedlegg.

Sak 9
BUDSJETT 2011
Kommer som eget vedlegg.
Sak 10
INNKOMNE FORSLAG
Det har ikke kommet forslag til årsmøtet fra medlemmene.
Sak 11, RAPPORTER.
Sak 11.1
UTSTILLING og LYDIGHET
Utstilling 6. februar
Årets første utstilling for Spaniels i Jubileumsåret 2010 var i Telemark den 6.
februar. Det var storhallen på Stevneplassen som var stedet. Totalt var det
påmeldt 92 hunder. Dommere var Anne-Berit Waskaas og Karl-Eddie Berge. I Barn
og Hund konkurransen var det 8 ekvipasjer med, som alle gjorde en flott jobb.
BIS ble NUCH NORDJV-06WW-08 Skjervtun's In Her Shoes, eier Elin Borgersen,
Svarstad BIS-valp ble Casein's Move On, Cocker Spaniel, eier Geir Aronsen og Lars
Ellingsen, Kodal. BIS-veteran ble NUCH Westaway Fine Blend, Engelsk Springer
Spaniel, eier Frank Bjerklund og Stig Arne Kjellevold, Våle.
Lydighetstevne på Bua
Årets første lydighetsstevne gikk i Bua den 12. juni. Totalt var det 25 ekvipasjer
fordelt på alle fire klassene. Mange av klubbens medlemmer utmerket seg meget bra.
Utstilling 18. september
Årets andre utstillingen i Skien ble gjennomført uten de helt store problemer.
93 hunder og eiere, og noen tilskuere, storkoste seg i Storhallen på Stevneplassen i
dag. Mange fikk HP og CK, noen fikk Cert og noen få ble Champion. Som vanlig
arrangerer vi "Barn og hund og denne gangen var det hele 18 ekvipasjer med.
Dommere var Stig Arne Kjellevold og Frank Bjerklund
Beste veteran ble NUCH NVCH "Markus" Kitharas Indeed The Lad, til Unni Lien,
Asker.
Og BIS ble INT UCH Caci's Cohen, eiere er Jan Erik Lyshaug og Tor Nordby fra
Skiptvedt.
Lydighetstevne på Bua.
Årets siste lydighetsstevne ble avviklet ved Spanielbua 2. oktober. 36 hunder stilte

til start. Dommer for dagen var Per Egil Gylland (klasse 1-3) og Trond Morten Teigen

(klasse 2 - Elite). Medlemmer av Spanielklubben vant tre av fire klasser!
Vinneren i klasse 1 ble Ann Sissel Lyngen, fra Spanielklubben med sin Toller, 178 p. I
klasse 2 vant Red Rubi (Border Collie), eier og fører er John Werner Henriksen, 162 p,
også fra Spanielkluben. I klasse 3 vant Åse Marie Nilsen med sin Golden, 265 p.
Og i Eliteklassen vant vår egen Marianne Hagen og Zita med 253,5.

Sak 11.2
BRUKSHUNDARBEIDET
Blodsporprøve ordinær 18. juni 2010
Årets første sporprøve i avd. Telemark ble avviklet i dag i et fantastisk sommervær.
Det var 18 hunder som stilte til start denne dagen. Prøven ble vunnet av Vibeke
Gundersen og Oscar som også ble tildelt HP for sin innsats. Dommer på dette sporet
var Odd Høydahl. På andre plass kom Aina Sunde Dahl med en Field Spaniel og på
tredje kom Geir Høgås med Jonas som også fikk en 1. premie og nå har 2 stk.
Andre hunder med 1. premie ble Bjørn med Vilja. Det var 4 ekvipasjer som fikk 2.
premie; Sigbjørn Matre fra Ølen med sin Welsh, Unni Lien fra Asker med Morten,
Arne Olav Syvertsen med Sarkos (A)Ronda (16mnd) og Anne Grethe Ingvaldsen fra
Østfold med sin Springer.
4 ekvipasjer fikk 3. premie; Bl.a. Daniel Lindfors fra Finland med Mynta, Kristine
Lorgen fra Bergen med sin Cocker som heter Lotta.
Blodsporprøve ordinær 21. og 22. august 2010
Da er høstens store blodsporprøve over. Nesten 30 hunder var påmeldt, men vi
hadde bare kapasitet til 15 hunder hver dag. 16 spor ble lagt, og bare det er en
fantastisk jobb. Lørdagens prøve ble avholdt i Landsmarka, hvor medlemmer av
Lunde Jæger og Fisk hadde lagt spor. Vinner ble Engelsk Springer Spaniel SVCH
Springmoons Amber Queen,med eier og fører Margaretha Askengren fra Aplared
i Sverige, 1. m/HP. Hun er nå også Norsk Champion. På andre plass kom vår egen
Jaktturens Ariel med eier og fører Anne Britt Gundersen. Også det var en Engelsk
Springer Spaniel. På tredjeplass kom Ann.Christin Bjørk fra Ângelholm i Sverige,
også det var en Engelsk Springer Spaniel. Øvrige hunder med førstepremie: NVCH
Copy-Cat You Never Bee Alone, og NVCH NUCH Kitharas Indeed The Lad, begge med
fører Unni Lien fra Asker.
Søndagens prøve ble avholdt ved Spanielbua og her ble vinneren SEVCH
Jorstorparens Afrodite, Engelsk Springer Spaniel, eier og fører er Eva Kerschner
fra Bunkersflostrand i Sverige. Hun fikk 1. premie m/HP og ble Norsk Champion. På
andre kom Desperado Xavier, eier og fører Anita Helgesen fra Våle i Vestfold, også
med 1. m/HP.

På tredje kom Cocheren SVCH Cocomekens Isolde, eier og fører Helene Stever,
Ängelholm i Sverige. Hun fikk tittelen norsk champion.
På fjerdeplass kom Mia Sandstå (15 år), med sin Strihåret Dachs Tia. Den fikk også
en fin 1. premie.
Blodsporprøve september og oktober.
Disse prøvene ble utført som ”tirsdagsprøver” med bare en dommer pr. kveld.
Mørket tok oss igjen og til sammen var det 9 deltagere på disse.
Anne Britt Gundersen med Ariel fikk en 1. premie m/HP på den siste sporprøva, eller
så var det dårlig med premiering.
Bevegelig ferskprøve
Vi har hatt tilgjengelig ferskprøve i tiden 1.7. – 23.12. På denne prøva har det vært
en deltager og det var Sarkos Arja. Hun fikk 7 poeng av dommer Nils Fr. Nilsen og
ble dermed godkjent som ettersøkshund.
Aversjonsdressur mot sau ble avholdt i mai/juni i samarbeid med Lunde Jæger og
fisk. Totalt var det 14 hunder som ble testet, og av disse var 8 spaniels fra vår egen
klubb.
Prøvene ble avholdt i Lunde og på Ulefoss.
Sak 11.3
Årsrapport fra agilitygruppa
Trening:
Vi har stort sett hvert en fast gjeng som har møtt opp på trening. Alt fra to til ti
ekvipasjer. Det har kommet en del nye og mange har holdt på noen år.
Treningsformen vi har benyttet er egentrening med bistand. Det vil si at alle er
ansvarlig for egen trening, men alle hjelper hverandre. Gruppa har gode
agilitykunnskaper og kan derfor ivareta nye og gamle medlemmer på en god måte.
Vi trener på tirsdagene fra kl 18.00 og utover, vi synes agility er gøy og har også
trenet en del i helgene. Når vi trener utenom de fastsatte tidene legges dette, etter
avtale med Styret, ut på klubbens side på Facebook. Vi har også utviklet noen regler i
samarbeid med styret på hvordan vi vil ha det på treningene grunnet sikkerhet og
trivsel. Disse reglene vil bli skrevet ut og hengt opp på agility containeren.
I gruppa er det spesielt to stykker som er veldig interessert i baner og har kommet
med forslag til oppsett, slik at vi har kunnet tilpasse oss et vist nivå.
Vi har dessverre ikke hatt noen kurs i 2010, men er en positiv gruppe som har fokus
på det som fungerer og to stykker av oss har deltatt på stevner.

Sak 11.4
BUA OG OMRÅDET
Det har vært gjennomført 1 dugnad, denne var i mai. Det ble satt opp mer gjerde,
valpegården ble reparert. Busker og kratt kuttet ned, Det ble vasket og ryddet litt
inne i Bua. Det hele ble avsluttet med grilling.
Før stevnet i begynnelsen av oktober var det også en gjeng som tok i et tak slik at vi
fikk vekk en del ugras, stein og skitt.
Dugnadsånden kunne godt ha vært noe bedre, det er ofte de samme som går igjen
hver gang. Vi har et kjempeflott område her, men det trenger vedlikehold.
Strømaggregatet var til servise i september. Dette bør utføres minst 1 gang. pr. år.
AKTIVITETSPLAN FOR 2011:
Onsdagstreff
Medlemsmøter
Kurs i adferdsvariasjon
Klippekurs
Blodsporprøve, ordinær
Blodsporprøve, bevegelig
Blodsporprøve, fersk, bevegelig
Blodsporkurs
Utstilling
Lydighetsstevne
Valpekurs
Videregående valpekurs
Appellmerke kurs
Agilitykurs
Aversjondressur mot sau
Fotokurs
Hundens dag
Verdens aktivitetsdag.

Hver onsdag, utenom jan. og juli
1 stk. vår og høst, med tillegg av årsmøte, og
sommer- og juleavslutning
19.-20. mars
mars/april
5. mai, 19. mai, 11. juni og 13. august
1. juli - 15. desember
1. juli - 15. desember
april/mai
5. februar og 17. september
5. februar og 17. september
1 gang på våren og 2 ganger på høsten
1 gang på våren og 2 ganger på høsten
1 gang på våren og 2 ganger på høsten
30. april - 1. mai
Mai / juni
Handelsstevnet i september
10. mai

