
 

 

 

 

 

 

Styrets årsberetning 2018 

 

Styret har i perioden bestått av: 

Leder: Anne Maisey  

Nestleder: Magnus Husby  

Kasserer: Mona Riberg  

Sekretær: Guro Utgård Snøva  

Styremedlem: Lene Tryggestad  

Styremedlem: Randi Juliussen  

Styremedlem: Roy Tore Trøan 

 

 Avdelingens målsetning  

• Avdelingen skal fungere som et bindeledd mellom NMK og klubbens medlemmer på det 

lokale plan.  

• Arbeide med bruksområdene til rasene.  

• Være et sosialt møtested for våre medlemmer.  

• Være en klubb som vises i nærmiljøet.  

• Legge til rette for økt kynologisk kunnskap hos våre medlemmer.  

• Vektlegge kunnskap innenfor de forskjellige rasene. 

 

Medlemmer 

NMK avd. Trøndelag har pr. 31.12.2018 99 medlemmer. 

 

Styremøter  

Det har i perioden blitt avholdt 6 styremøter hvor 22 saker er tatt opp til behandling. Det har 

også vært avholdt arbeidsmøter i forbindelse med utstillinger og prøver hvor klubben har 

vært involvert, samt et samarbeidsmøte mellom LC avdeling Trøndelag og NMK avdeling 



Trøndelag. 

 

Økonomi 

Avdelingens disponible midler utgjør pr 31.12.2018 kr 231,761,46.  

Det gir et overskudd på kr 36.436,61 for 2018. Det har vært få innkjøp i løpet av året, ingen 

større investeringer til hverken LC eller forøvrig. Våre arrangementer, blant annet LC-prøve, 

valpeshow, og medarrangør med Hundefestival forklarer stor sett overskuddet. 

 

Kommunikasjon  

• Klubbens hjemmeside ligger på en egen fane for Norsk Myndeklubb hjemmesider. Der 

finnes styrereferater og informasjon om tillitsverv.  

• Klubben har per februar 2018, 776 likerklikk på Facebook (FB).  

• Ved arrangement i regi av klubben blir det laget arrangement på FB, og det sendes også ut 

mail til alle medlemmer.   

• Vi har opprettet en egen mailkonto for NMK avd. Trøndelag; nmktrondelag@gmail.com 

 Det finnes fremdeles medlemmer som vi ikke har mailadressen til og/eller har byttet adresse. 

Vi oppfordrer medlemmer som ikke mottar mail fra oss til å melde fra om rett mailadresse til 

styret.   

 

LC utvalgets årsberetning 

 

LC utvalg 2018 har bestått av:  

Roy Tore Trøan (leder) 

Sven Erik Bjørnewall  

Ole Martin Ingebrigtsen  

Randi Juliussen  

I 2018 har det vært avholdt over 10 Lure Coursing treninger i regi av NMK avd. Trøndelag.  

LC Nordvest og LC avd Trøndelag slo seg sammen dette året, som et felles treningslag under 

NMK avd Trøndelag. Marit Stene og Sven Erik Bjørnewall har holdt treninger hver uke på 

Korsvegen, med god hjelp fra Roy Tore Trøan, Marlen Pettersen, og fra Ingvald Krognes; som 

er en av to fungerende lisensutstedere i tillegg til Marit Stene. I løpet av 2018 har LC avd. 

Trøndelag lisensiert flere hunder, og de aller fleste av disse har stilt til start ved flere LC 

prøver. 

 

Roy Tore Trøan har i løpet av 2018 utdannet seg innen LC, og fått autorisasjon som Pilot og 

Sekretær – vi gratulerer! 

 

NMK avd Trøndelag v/ LC utvalget har i 2018 gjennomført to nasjonale Lure Coursing prøver. 

Første prøve gikk av stabelen 12. mai 2018. Dommere her var Anette Nyholm (DK) og Bo 

Forssberg (SE). Vi hadde 50 hunder til start, fordelt på 8 ulike mynderaser. Best In Field var 



Whippet, INT klasse tisper – Oscarberg Humdinger, eiere Roy Tore Trøan og Marlen 

Pettersen. 

 

Årets høstprøve ble avholdt 29. september 2018. Dommere her var Katrin Raie (EST) og Geir 

Hammer (NO). Her hadde vi 55 hunder til start, fordelt på 7 ulike raser. Best In Field var 

Whippet INT klasse tisper – Emmaline's Gh She's Got The Look, eier Gøril Arntzen. 

 

I 2018, som i tidligere år, har vi fått gode tilbakemeldinger på våre arrangement. Deltagere 

og dommere har vært fornøyde med både baner og arrangementet som helhet. De som 

jobber under prøvene har vært effektive og ryddige. Det skyldes i stor grad at de som jobber 

under prøvene våre har gjort dette flere ganger før, og dermed har lang erfaring med jobben 

som skal utføres. Det medfører også dessverre at slitasjen på de samme personene blir stor. 

Tilbakemeldinger fra ansvarlige på treninger, og fra prøvene viser at det er behov for at flere 

er med og tar i et tak. Dette gjelder nok kanskje aller mest på treningene, da vi på prøvene 

har fått god hjelp av folk utenfor vår lokale klubb.  

 

Vi ønsker å rette en stor takk til alle dere som har vært med og bidratt med stort og smått i 

forbindelse med prøver og treninger – uten dere går det ikke rundt!  

Vi håper vi ser både gamle og nye fjes på alle LC-treninger fremover, og Trøndelags eneste 

LC-prøve i 2019, Søndag 19. mai på Sona camping! 

 

For LC utvalget 

Randi Juliussen 

 

 

Aktiviteter 

Vi startet klubbåret 2018 6.februar med sosialiseringstur med klubben på Festningen.  

Klubben arrangerte også 5 andre turer i 2018; tur til Theisendammen en søndag i mai med 

herlig vårvær, og glade medlemmer som hadde felles piknik ved dammen, tur rundt 

Ladestien i juli med stopp ved Sponhuset (som dessverre var stengt for dagen, men vi hadde 

en flott dag i sola), i august arrangerte vi tur til Grønlia hvor en liten, flott gjeng koste seg i 

marka, vi hadde også en tur i september til Heberndammen og avsluttet med en bytur i 

mellomjulen med et 20-talls medlemmer og mynder i alle størrelser, aldre og fasonger. Det 

er morsomt at så mange velger å være med på turene våre, og vi håper enda flere hiver seg 

med i 2019. 

 

Vi avholdt årsmøte 7.mars på Melhus, i Melhus forum. 

 

30.april hadde vi dugnad, vi flyttet lageret vårt fra Leangen til Melhus. Vi fikk god hjelp av de 

få, trofaste medlemmene som kom, og flyttingen var rask og effektiv. Den nye lagerplassen 

er større enn den gamle, og koster mindre i leie. 



 

16.juni arrangerte vi Valpeshow & Matchshow – i forbindelse med Midtkiltreffet på Sona. 

Dommerene for dagen var Anniken R. Søndrol som dømte valper og Hanne B. Husby som 

dømte Matchshowet. BIS valp var springer spanielen Albert, eier Lise Tromsdal. Vinneren av 

Matchshowet ble storpuddelen NO CH Trønderkrøllan´s Brage, eiere Brit Vanvik Skjøstad og 

Ingebrigt, deleier Elisabeth Bugge. En flott og hyggelig dag rundt ringen! 

 

30.juni ble årets vakreste utstilling avholdt – Norsk Myndeklubb avdeling Trøndelag sin 

tradisjonelle, årlige myndespesial. I år var vi på Rødde folkehøyskole i nydelige, landlige 

omgivelser. Dommerne var Susanne Oschinski (DE) som dømte Whippet og Per Lundström 

(SE) som dømte de øvrige mynderasene. Det var totalt 132 mynder påmeldt.  

Dagens Best in Show vinner ble whippeten C.I.B., NO CH, DK CH, FI CH, SE CH, LV JCH, NO JW 

2012 Lancar Dream Dazzling Flash “Gucci» som eies av Randi Juliussen og er oppdrettet av 

Oksana Romanenkova fra Latvia.  

 

22.august hadde vi en offisiell høydemåling av whippet og italiensk mynde. 

Den siste helgen i august var klubben med å arrangere Hundefestivalen. Dette var andre 

gang den ble arrangert i Selbu, denne gangen innendørs.  

 

9. Desember arrangerte vi klubbens årlige Nissegrøt på Gråmølna. Det var som vanlig en 

veldig hyggelig kveld, med både gamle kjente, og flere nye klubbmedlemmer. Vi fant 

mandelen i grøten, hadde quiz og koste oss med julekaker, gløgg og klementiner.   

Leder Anne Maisey hadde også tatt med seg flere album med bilder fra ulike klubbaktiviteter 

fra flere år tilbake, og det ble mye mimring og snakk rundt alle de flotte bildene hun hadde 

funnet frem, samt muligheter til å skrive kommentarer og navn på bildene av hunder og 

mennesker.  

 

24.januar 2019 hadde vi Pizzakveld for medlemmene. Det var hyggelig å møtes til sosialt lag 

uten hund, selv om mye av praten fortsatt handlet om de firbente.  

 

 

Styret vil også si noe om aktivitetsnivået i klubben det siste halvåret. Vi har hatt tre kull 

innad i styret og også noe sykdom, så det har vært en rolig høst. Vi kommer sterkere 

tilbake til våren, og vi vil gjerne høre fra dere om det er aktiviteter dere vil ha mere av eller 

har savnet tidligere. 

 

Styret i Norsk Myndeklubb avdeling Trøndelag vil med dette takke våre medlemmer for et 

flott år sammen med dere og de firbente! 

 

 



 

 

 

 

 Anne Maisey                          Magnus Husby   Mona Riberg 
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