Styrets Årsberetning for 2019
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: 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
NMK avd. Trøndelag har pr. 31.12.2018 97 medlemmer.
Styremøter
Det har i perioden blitt avholdt 5 styremøter hvor 19 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 31.12.2019 kr 243 946,04. Det gir et overskudd på kr 12

173,59 for 2019. I løpet av 2019 har det blitt investert i ny 4 hjuling til LC, samt div telt. Vi har solgt
en av våre tilhengere. Våre arrangementer har i hovedsak gått i overskudd.

Kommunikasjon
• Klubbens hjemmeside ligger på en egen fane for Norsk Myndeklubb hjemmesider. Der finnes
styrereferater og informasjon om tillitsverv.
• Klubben har per februar 2020, 841 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. Styret har også fått tilbakemeldinger fra medlemmer om at noen av epostene fra oss havner
i søppelpost, eller at de ikke mottar mail fra oss. Vi undersøker mulighetene for en ny epostadresse.

Aktiviteter
Vi startet klubbåret 2019 med Pizzakveld for medlemmene 24.januar. En veldig hyggelig kveld,
med både nye og gamle medlemmer samlet rundt bordet.
Årsmøtet ble avholdt 7.mars i Trondheim på Gråmølna.
I mars startet vi opp med årets første klubbtur, rundt Kristiansten festning. Det var et bra
oppmøte, med mange forskjellige mynder og medlemmer. Vi fikk alle sosialisert oss og for
hundene ble det også en flott miljøtrening med distraksjoner, i form av løse ikke-mynder som løp
etter baller i alle retninger.
Klubben arrangerte også en sosial dag på Hegra i Stjørdal i mars hvor vi hadde både
ustillingstrening, foredrag om de ulike mynderasene, om Lure Coursing og om blodspor. Dagen ble
avsluttet med et Matchshow for klubbens medlemmer, hvor vinneren var C.I.B., NO CH, DK CH, FI
CH, SE CH, LV JCH, NO JW 2012, NO VW 2019 Lancar Dream Dazzling Flash «Gucci», eier Randi
Juliussen.
Den 22.mai fikk klubbens medlemmer en privat omvisning på Trondheim kunstmuseum. Det var
Håkon Blekens utstilling «Do Not Go Gentle», som også inkluderte en portrettserie av en hvilende
hund (mynde) som var på agendaen. Dette ble en veldig fin og annerledes dag med medlemmene.
Den 20.juni hadde klubben en ringtrening ved Havstein kirke. Instruktør for dagen var Randi
Juliussen, og et 10talls medlemmer dukket opp for en hyggelig og sosial trening.
Lørdag 29.juni var det duket for årets vakreste (og denne gangen også årets våteste) utstilling;
Norsk Myndeklubb avdeling Trøndelags myndespesial. I år ble spesialen arrangert ved Storsand

Camping i landlige omgivelser. Dommerne som var invitert var Gavin Robertson, Kennel Soletrader
(GB) som dømte whippet, og Markku Mähönen, Kennel Powder Horn (FI) som dømte de øvrige
mynderasene. Det var totalt 131 mynder påmeldt. Dagens Best In Show vinner var whippeten NO
CH, SE CH, LV CH, C.I.B., FI CH Adagio Shimmering Blue «Milan», som eies av Randi Juliussen, og er
oppdrettet av Stefan Råghammar, Sverige.
10.juli inviterte klubben til tur til Lavollen i strålende sommervær. Det var mange av medlemmene
og hunder som ble med denne ettermiddagen, og vi hadde en veldig hyggelig tur sammen.
I september ble det arrangert Byttekveld hjemme hos leder Anne Maisey. Her kunne medlemmer
bytte eller selge hundeutstyr de ikke lenger hadde bruk for. Det var ikke det største
medlemsoppmøtet denne gangen, men de som tok turen hadde en hyggelig stund. En dag som
klubben vil gjenta flere ganger!
Lørdag 2.november ble det arrangert en tur fra Baklia til Helkansætra. En hyggelig tur hvor flere av
medlemmene deltok, til tross for nysnø og kjøligere vær. Myndeeiere er gode på klær i dårlig vær!
15.desember var dagen for årets Grøtfest i regi av klubben. Det var et stort oppmøte fra klubbens
medlemmer, som hadde en veldig hyggelig kveld hjemme hos klubbens leder Anne Maisey, som
generøst åpnet døren sin for oss. Vi spiste nydelig grøt og julekaker, hadde quiz, så i klubbens
album og praten gikk hele tiden rundt langbordet.
Vi avsluttet klubbåret med en Nyttårstur i sentrum søndag 29.desember. Det ble en hyggelig
sosialiseringstur med medlemmene og hundene, hvor det også var med flere valper med.

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