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Velkommen til årsmøte 

 i Norsk Spaniel Klub, avd. Agder 
 

 

Tid: Torsdag 11. februar 2021 kl. 17.30 
 

NB! Følg med på avdelingens hjemmeside og Facebookside. Tiltak mot korona medfører 

at det kan bli nødvendig å gjøre endringer raskt. Vi ber om påmelding til årsmøtet for å 

lettere kunne gjennomføre møtet i henhold til smittevernreglene 

til ingermedspringer@hotmail.no tlf 905453030.  

 

Alle er velkomne.  

Bare medlemmer som har betalt medlemsavgift har stemmerett. Har du betalt sent så ta 

med kvittering.  

Etter årsmøtet vil det bli mulighet for en uformell prat og evt. spørsmål. Og det vil bli utdeling 

av evt. premier.  
 

Saker til behandling  

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Konstituering  

• Opptelling av stemmeberettigede medlemmer. 

• Valg av leder for årsmøtet. 

• Valg av referent. 

• Valg av to personer til å underskrive protokollen. 

• Valg av tellekorps (3 medlemmer) 

3. Behandling av avdelingens årsmelding for 2020. 

4. Godkjenning av avdelingens regnskap med revisjonsberetning for 2020. 

5. Budsjett og aktivitetsplan for 2021. 

6. Innkomne saker  

7. Valg  

-Styret- 

 

SAK 3 - Behandling av avdelingens årsmelding for 2020. 

 

Styret har bestått av  

Leder      Inger C Neset  

Nestleder     Aud Bergland 

Styremedlem     Maria Ugland  

Varamedlem     Inge Bergland 

Varamedlem     Heidi Nilssen 
 

Revisor      Heidi Nilssen  

 

Valgkomite 

Leder      Heidi Nilssen 

Medlem      Henrik Lindeberg Grindheim 

Medlem      Anne Walbeck 

Varamedlem     Jørgen Strand 

mailto:ingermedspringer@hotmail.no
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Med bakgrunn i koronasituasjonen har det ikke vært avholdt representantskap i 2020. 

 

Antall medlemmer pr. 31.12.2020:  

 

  Direkte medlemmer  Familie medlemmer  Sum 

31.12.14  66     5   71 

31.12.15  63    4   67 

31.12.17  61    4   65 

31.12.18  57    3   60 

31.12.19  58    4   62 

31.12.20  65    6   71 

 

Det er hyggelig at økning i antall medlemmer forsetter. 

 

Styrets arbeidsmåte 

Styret har hatt 4 styremøter. Sakene som har vært behandlet omfatter blant annet utstilling, 

jaktprøvene, apportprøve, jaktanleggsprøve, NKK sin varslede mulige konkurs og 

medlemsaktiviteter. Vi har også deltatt på møter sammen med retrieverklubben i fm utstilling 

i 2020.  

 

Styret har inngått avtale med Zoo 1 som nå heter Pets i Arendal som gir medlemmene 10 % i 

butikken. Denne kommer i tillegg til avtalen som gir medlemmene 10 % hos Agder Forsenter 

i Kristiansand. 

 

Kasserer har vært Inger C Neset. Sekretær og ansvaret for Våre spaniels har vært delt mellom 

styremedlemmene. Redaktør for Nettside og Facebook har vært Aud H. Bergland. Jaktkontakt 

har vært Inge Bergland. 

 

Aktiviteter 

14. mars 2020 skulle det vært avholdt utstilling i samarbeid med Norsk Retrieverklubb avd. 

Agder (NRK). Vi skulle stille med skrivere og folk til opp- og nedrigging. Det var påmeldt 9 

valper og 48 voksne spaniels. Dette var en god økning fra 2019. Planleggingen gikk som 

normalt inn til få dager før arrangementet. 10. mars avlyste NRK og NSK sine utstillinger. Da 

hadde NKK avlyst og vi kunne ikke garantere at vi ville klare å overholde smittevernreglene 

som var satt av myndighetene i fm koronapandemien. Etter felles søknad administrert av Avd. 

Agder fikk avdelingen, sammen med andre avdelinger i NSK, dekket budsjettert overskudd. 

Det betyr mye for klubbens og avdelingens økonomi.  

 

Det har vært avhold følgende medlemsaktiviteter: 

• 3. mars klippekurs på Sørlandets Dyreklinikk. Instruktør Arild Bergstrøm med 7 

fornøyde deltakere 

• JAL og apport-treninger på Møreløs 20. mai, på Omre 5. august og 20. august 

• I oktober inviterte vi til medlemstreff på Hamresanden med mange som møtte. Vi 

hadde uoffisielle konkurranser på «sitt», «dekk» og «løping» i gruppene valper og 

voksne hunder. Deretter delte vi oss opp etter interesseområdene lydighet og jakt.  

• «Førjulsmorro» på Flakkeloner 6. desember ble avlyst pga for få påmeldte.  

 

Jaktanleggsprøve ble avholdt 30. august i Vennesla. Været var på vår side og det ble en fin 

lang dag i skogen med mange flinke hunder og førere. Mye kantareller så vi også. Dommer 
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var Inge Bergland for 5 ekvipasjer. 4 ekvipasjer bestod, alle fra Agder. Vi gratulerer Mari 

Westersund og Jannicke Ånjesen. 

 

Bevegelig apportprøve ble avholdt første dag 6. september på Mørløs i Froland med 15 

starter. Det ble en nydelig dag med mange flinke hunder. Vi sier takk til Mari Westersund for 

at vi fikk lov å bruke hennes terreng. Den 19. september i Gjerstad var det 5 startende. 20 

starter er rekord for oss i Agder. Dommer var Inge Bergland. 

 

Jaktprøver ble arrangert 19-20. september i Gjerstad, med overnatting på fine Holmen Gård, 

der vi fikk servert fantastisk god middag på lørdag kveld. Dommer begge dagene var Tor 

Magne Gramstad. Inge Bergland gikk som dommer elev. Også denne helgen var været litt i 

overkant fint for en jaktprøve, temperaturer rundt 25 grader mitt på dagen kan være litt 

problematisk for både mennesker og hunder. Men vi klager ikke. I løpet av helgen ble det 

observert ca 20 fugl, både orrfugl og storfugl. Og på søndagen opplevde vi noe som ligner 

veldig på en «jaktskrøne», men faktisk er helt sant. En fugl ble skutt inne i terrenget. Det ble 

antatt at skuddet bommet, da fuglen fløy videre. De som satt igjen i «basecamp» hørte skuddet 

og snudde seg i retning lyden. Da kommer det en svær fugl flygende, flakser til og faller i 

bakken ca 60 meter fra campen. Alle ventet på at en hund skulle komme ut av skogen for å 

apportere, men ingen kom. Melding ble sendt in i terrenget for å opplyse om at fuglen hadde 

falt, men det var det ingen som trodde på. Beskjed tilbake var «om det var sant så kunne vi 

sende en hund i søk og apport», og det gjorde vi. Vena fikk æren og gjorde en strålende jobb 

med å søke opp fuglen og apportere til eier. Etterpå fant vi ut at fuglen måtte ha fløyet over 

500 meter.  

 

Hjemmeside og medlemsinfo  

Det har blitt skrevet innlegg i Våre spaniels. Vi har egen Facebookgruppe kun for 

medlemmer. Her kan medlemmene selv legge inn innlegg og invitere til aktiviteter. Vi 

oppfordrer til at denne brukes mer.  

 

I august ble det gjennomført en meningsmåling på Facebook sett av 35 stykker.  

Spørsmålet var «Hvilke aktiviteter ønsker du mer av?» Disse aktivitetene fikk stemmer: 

• Lydighet - 8 stemmer 

• Spor -7 stemmer 

• Apporttrening - 6 stemmer 

• JAL trening - 4 stemmer  

• Blodspor - 4 stemmer 

 

Også 2020 har vært et år preget av smittevern. Dette har redusert muligheten for aktiviteter. 

Allikevel har avdelingen gjennomført mange aktiviteter. Tusen takk til alle som har stilt opp 

og gjennomført prøver, og stilt terreng til disposisjon. At vi klarte å arrangere både 

apportprøve og jaktanleggsprøve er i hovedsak fordi vi har Inge Bergland som dommer. Og 

takk både til Avdelingens avtalepartnere, Agder Forsenter i Kristiansand og Pets i Arendal, 

som sponser oss med premier. I disse butikkene får medlemmene 10 %. Agder Forsenter gir i 

tillegg avdelingen 2% av det som medlemmene handler for.  
 

For styret i NSK avd. Agder  

 

Aud Hellen Bergland og Inger C Neset      
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Inventarliste NSK avd Agder pr. 31.desember 2020 

Bok, forfatter Sten Christoffersson, tittel Fuglehunder, Dressur og jakt. 

Bok, forfatter Anne Igsi, tittel Viltspor – trening og alvor 

Videofilm, Norsk, Ettersøkshund i samfunnets tjeneste 

Videofilm, Svensk, Valpfostran 

Videofilm, Svensk Fågelhunder, dressur og jakt.  

Videofilm, Engelsk Advanced spaniel training 

Kurskompendium dressurkurs, ringperm kjøpt fra Hønefoss hundeklubb 

Et hopphinder 

Presentasjonstrekant i 3, ca 1,80 høy. Bilder og beskrivelse av alle spanielraser (nesten i alle 

fall) 

2 utstillingstelt til ring og sekretariat 

4 sammenleggbare bord 

4 plaststoler 

Gjerde til utstillingsring, 19 lange og 2 korte elementer, ditto bein 

6 skilt for veianvisning, med bein. 

5 spaniels i silhuett i tre for bruk ved utstilling og plassering 

2 trekasser til premier og rosetter. 

1 sløyfekasser i tre 

1 stk kontantskrin  

1 stk Toshiba bærbar PC 

Spanielhåndbøker, premiekort, glass og porselen samt rosetter inngår som beholdning i 

regnskapet. 

 

Påført i 2020: nummerskiver for trekning jaktprøve 

Utstilling: 2 pokaler fra kennel La Casa de Perras til BIR og BIM, Engelsk springerspaniel 

født i Agder. 

1 pokal – vandrepremie til beste utstillingsspaniel i avdelingen (krav- inne på best i rasen- 

listen til NSK). 
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SAK 4 - Godkjenning av avdelingens regnskap med revisjonsberetning for 2020. 

 

NORSK SPANIEL KLUB AVD. AGDER  
 R E S U L T A T   PR 31.12.2020 
  

Inntekter Regnskap 2019 
Budsjett 
2020 Regnskap 2020 

 Budsjett 
2021  

Utstilling               7 211,49             20 000           14 232,00                     -    

Jakt/kurs-fellesarrangement               3 670,00             10 000           23 083,87              10 000  

Kursinntekter                  492,20              1 000             1 375,50               1 000  

Medlemsmøte                         -                1 000                        -                 1 000  

Årsmøte               1 300,00              1 300             1 530,75                     -    

Sponsor               4 220,70              3 000             2 139,62               3 000  

Profilprodukter/salg                  610,00                    -               6 260,00                     -    

Refusjon RS fra NSK               2 595,00              2 500                        -                 2 500  

Renteinntekter                    73,78                 200                 17,56                  200  

Diverse                         -                      -                          -                       -    

Totale inntekter             20 173,17            39 000           48 639,30              17 700  

       

Utgifter       

Utstilling               1 519,00             14 000              2 733,23                     -    

Jakt/kurs-fellesarrangement               3 200,00              8 000            24 453,16               8 000  

Arrangerte kurs                  295,00              1 000                        -                 1 000  

Medlemsmøte                         -                   500                        -                    500  

Årsmøte               1 309,00              1 500              1 218,00               1 500  

Profilprodukter                         -                      -                          -                       -    

Leiekostnader                         -                2 500              4 000,00               2 000  

Kontorekvisita                         -                      -                          -                       -    

RS-kostnader               5 190,00              9 000              3 750,00               4 000  

Diverse kostnader                  991,00              1 000              1 458,00               1 000  

Beholdnings endring               3 217,00                    -               -2 670,00                     -    

Bankomkost/Gebyr                    47,63                  100                 275,00                   100  

Totale kostnader             15 768,63             37 600            35 217,39              18 100  

RESULTAT               -4 404,54         -1 400,00           -13 421,91                   400  

     
     
           
  B A L A N S E pr.  31.12.2020 
     

 2019 2020   
Kasse                    94,00             835,00                741,00   
Bank                  726,08                    -                     (726,08)  
DNB             73 091,92        83 828,91           10 736,99   
Kundefordringer                         -                      -                          -     
Premie/spanielbokbeholdning               7 620,00        10 290,00             2 670,00   

Balanse              81 532,00        94 953,91           13 421,91   
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Kommentarer til regnskapet 

 

NSK avd. Agder har på forespørsel fra hovedstyret påtatt oss å søke om statlige 

«koronamidler» på vegne av NSK sine avdelinger. Klubben har fått inn totalt ca. 77 000, 

hvorav ca. 67 000 på vegne av og utbetalt til andre avdelinger.   

Agder har mottatt støtte til avlyst utstilling og jaktanleggsprøve. Takk til medlemmer som gir 

klubben grasrotandelen sin. 

Jaktprøver og apportprøver har isolerte sett i 2020 gått med et lite overskudd. Det fordrer at 

medlemmene utfører mye dugnadsarbeid og ikke tar seg betalt for transport etc.  

Vi har ikke mottatt sponsormidler fra Agder Forsenter for 2020.  

Styret pakket og ekspederte lageret til medlemsbutikken for hovedstyret i 2018 og har i 2020 

fått en inntekt på 6 280 kr (arbeid og utlegg for frakt). 

 

Leie av lokaler omfatter leie både for 2019 og 2020.  
 

Revisjonsberetning 

 
 

SAK 5 - AKTIVITETSPLAN OG BUDSJETT 2021 

 

Aktivitetsplan 2021 

 

Med bakgrunn i NSK sine oppfordringer og klubbens lover forplikter styret seg til å 

gjennomføre aktiviteter som er spesielle for spaniels og som medlemmer ikke vil kunne få 

tilbud om i andre klubber. Dette er aktiviteter som klippekurs, utstilling, og jaktrelaterte 

arrangementer som kurs og treninger.  

Inge Bergland er autorisert som dommer for jaktanlegg- og apportprøver. Det gjør at vi lettere 

kan arrangere disse prøvene.  

Styret har tatt kontakt med en lokal klubb som er aktive med blodspor for å arrangere et kurs. 

Styret vil også vurdere å avtale sporkurs med lokale hundesentre. 
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Jaktkurs med innleid instruktør har vært planlagt.  

Alle disse aktivitetene har styret sett seg nødt til å stoppe planleggingen av pga 

koronasituasjonen. Styret vil prioritere lokale arrangementer som er lettere å gjennomføre 

raskt og uten stor økonomisk risiko for avdelingen.  

 

➢ 11. februar - årsmøte 

➢ Mars – klippekurs på Sørlandet dyreklinikk (maks antall ut ifra smittevernregler)  

➢ Trening evt. kurs rettet mot jaktanleggsprøve og apportprøve hvis smittevern, vær og 

føreforhold tillater det  

➢ 22. august - Jaktanleggsprøve For Spaniels og Apportprøve For Spaniels 

➢ 18. og 19. september Jaktprøve for spaniels 

➢ Treningssamlinger/individuelle treningsgrupper  

 

Vi oppfordrer medlemmene til å komme med ønsker til aktiviteter på årsmøtet.  

Hvis du har lyst til å finne på noe med spanielen din sammen med andre oppfordrer vi til at du 

bruker avdelingens egen Facebookgruppe: «Aktivitetsgruppe kun for medlemmer av Norsk 

spaniel klubb avd. Agder». Adressen til gruppen er:  

https://www.facebook.com/groups/2350203861890917 

 

Forslag til budsjett 2021. 

Se egen kolonne for dette i regnskapet.  

 

SAK 6 – Innkommet sak.  

Ingen saker er innkommet innenfor fristen 15. januar 2021. 
 

 

SAK 7 – VALG 

På årsmøtet i februar 2018 ble det vedtatt at styret skal bestå av leder, nestleder, et 

styremedlem og to varamedlemmer fra og med 2019.  Forslag til valg er i henhold til dette. 

 

Valgkomiteens forslag. 

STYRET 

Leder, 2 år Inger C Neset Foreslås gjenvalgt 

Nestleder Aud Bergland Ikke på valg  

Styremedlem, 2 år Maria Ugland Foreslås gjenvalgt 

Varamedlem, 1 år Inge Bergland Foreslås gjenvalgt 

Varamedlem, 1 år Heidi Nilssen Foreslås gjenvalgt 

 

VALGKOMITE 

Leder Heidi Nilssen Foreslås gjenvalgt 

Medlem, 1 år Henrik Lindeberg Grindheim Foreslås gjenvalgt 

Medlem, 1 år Anne Walbeck Foreslås gjenvalgt 

Varamedlem, 1 år Jørgen Strand Foreslås gjenvalgt 

 

Revisor – Heidi Nilssen foreslås gjenvalgt.  

 

Representanter til RS og NKK avd Agder: 

https://www.facebook.com/groups/2350203861890917
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Representant 1 leder Inger C Neset  

Representant 2 nestleder Aud H Bergland 

Vararepresentant 1 Maria Ugland   

Vararepresentant 2 Inge Bergland 

 

Valgkomiteen 

Heidi Nilssen    Henrik Lindeberg Grindheim   Anne Walbeck 
 

Innkommet forslag til kandidater til styret 

 

Som medlem av NSK avd. Agder får du 10 % rabatt hos;  

• Agder Forsenter AS, Solholmsveien 3, 4617 Kristiansand, tlf. 38 03 27 09 

• Pets Arendal 
 


