
Styrets Årsberetning for 2021

Styret har i perioden bestått av:
Leder: Magnus Husby

Nestleder: Marit Stene

Kasserer: Lea Amalie Strand Bjørndalen

Sekretær: Tina Tømmerås Ingebrigtsen

Styremedlem: Anniken R. Søndrol

Styremedlem: Wenche Flønes

Styremedlem: Vibeke Saksegård

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
Pr. 31.12.22 har NMK avd. Trøndelag 99 medlemmer.

Styremøter
Det har i perioden blitt avholdt 7 styremøter hvor 9 saker er tatt opp til behandling. Det har

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

vært involvert. På grunn av Covid-19 har de fleste av møtene foregått digitalt. Vi har tatt flere

avgjørelser angående våre arrangementer fortløpende på chat.



Økonomi
Avdelingens disponible midler utgjør pr 31.12.2021 kr.255 747,55.

Det gir et overskudd på 15 543,97 for 2021.

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

finnes styrereferater og informasjon om tillitsverv.

• Klubben har per 1.mars 2022, 940 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 benytter oss stort sett av vår egen mailadresse for å nå ut til medlemmene;

nmktrondelag@gmail.com

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

styret. Det kan også være lurt å sjekke søppelpost.

Aktiviteter
Årsmøtet ble avholdt via Teams den 22.mars 2021.

Søndag 22.mai ble det arrangert en vårtur for klubbens medlemmer i Trondheim sentrum. 15

personer møtte og rasene som representerte myndene var borzoi, galgo, hjortehund og

whippet. Vi hadde også 3 chihuhua med på turen.

Lørdag 3.juli ble Myndespesialen på Rødde avholdt, hvor Bjørg Foss - kennel Xploring, dømte

øvrige mynder gruppe 10 og Elisabeth Bugge Olsen - kennel Paper Moon, dømte whippet.

Best in Show ble greyhounden Jet’s In The Air Tonight, eier Thea Indrebø.

Lørdag 18.september ble det holdt Nasjonal utstilling for gruppe 10, samt deler av gruppe 5.

Best In Show ble Adagio Dawn To Dark, eier Mona Riberg, Steinar Elnes og Randi Juliussen.

Søndag 17.oktober ble det avholdt medlemstur til Svarttjønna i vakker høstprakt.

På grunn av covidrestriksjoner kunne ikke den årlige julegrøten holdes i 2021, men nå som

restriksjonene er hevet håper vi på et aktivt år 2022.

Som så mange andre hundeklubber og organisasjoner har også Norsk Myndeklubb avdeling

Trøndelag blitt berørt av Covid-19 pandemien. Vi har ikke kunnet avholde så mange

arrangementer og aktiviteter vi kunne ønsket i året som har vært, og har også måttet avlyse

flere planlagte arrangementer.

mailto:nmktrondelag@gmail.com


Styret i Norsk Myndeklubb avdeling Trøndelag vil med dette takke våre medlemmer for et
spesielt år sammen med dere og de firbente!

Magnus Husby Marit Stene Lea Amalie S. Bjørndalen
sign                                                   sign sign

Tina Ingebrigtsen Anniken R. Søndrol Wenche Flønes
sign sign sign

Vibeke Saksegård
sign


