Årsberetning for LC NMK avd Trøndelag 2019
Lure Coursing utvalget til Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag har i 2019 bestått av:
Roy Tore Trøan
Sven Erik Bjørnewall
Randi Juliussen
Ole Martin Ingebrigtsen
I 2019 har det igjen blitt arrangert mange lure coursing treninger på Korsvegen, i regi av Marit og
Svenne. Totalt 6 ettermiddagstreninger har blitt avholdt på Korsvegen. I tillegg ble det arrangert en
helgetrening 13 – 14 juli, med mange tilreisende deltakere. En trening ble avlyst på grunn av få
påmeldte, og høstens treninger ble færre på grunn av karantenen som fulgte med utbruddet av diare
blant Norges hunder i september. Det ble gjennomført 28 lisensløpsløp i løpet av sesongen, og 8 nye
lisenser ble skrevet ut.
Vi har gjennom hele sesongen vært heldige å ha to lisensutstedere tilstede på så å si alle treninger,
Marit Stene, og Ingvald Krognes, noe som er kjempebra i en liten klubb. Det bidrar til at mange får
mulighet til å starte lisensløp med sine hunder, og fullføre lisens, da løpene må tas for minst to
lisensutstedere.
Vi er heldige å ha noen få, svært dedikerte medlemmer og personell, som bidrar med vedlikehold av
treningsplass, og oppgaver på treningene. Lc avd Trøndelag er svært takknemlige til de som stiller
opp og jobber på nærmest alle treninger. Vi ønsker oss enda flere, og håper å få mange nye lc
entusiaster som tar i et tak i 2020. Denne sporten er basert på dugnad, og jo flere som bidrar, jo
mindre sliter vi på de vi allerede har, og de igjen vil ønske å fortsette lenger.
Det ble investert i ny ATV i 2019, slik at treninger og konkurranser kan gjennomføres mest mulig
effektivt.
Vi arrangerte en nasjonal LC prøve i 2019, denne ble avholdt på Sona 19. mai. Vi hadde nær 80
hunder til start, det høyeste antall vi noen gang har hatt på prøve hos oss. Dommere: Camilla
Johansson, Sve og Paul Brackx, Bel. Prøven ble gjennomført uten store vansker, med effektivitet både
på banen og i sekretariatet. Best in field denne gangen ble whippet: Rappfotens Hekla, eier Ragnhild
Langseth og Morten Alfredsen.
Vi gjennomførte to målinger for Whippet og Italiensk mynde, en i februar, og en i forbindelse med
prøven vår på Sona, den siste forbeholdt hunder som måtte måles i forkant av deltakelse i EM.
LC avd. Trøndelag arrangerte den tradisjonelle og uhøytidelige sprinten i september, med 53 hunder
til start, fordelt på valp, voksen og veteran

Årets trønderske sprintmester ble greyhound NO SE CH Epic Occult, eier Lene Tryggestad og John
Sigurd Tetlien.
Vi ser frem imot sesongen 2020, og håper på mange treninger også i år. Vi avholder årets prøve
lørdag 23 mai, i år på ny prøveplass – i Selbu. Håper på massevis av løpsglade mynder til start!!
For
LC utvalget
Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag
Randi Juliussen
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