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1. STYRETS SAMMENSETNING I 2020
Leder
Nestleder
Styremedlem og kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Trygve Moen
Dagfinn Elstad
Morten Ketil Dragseth
John Magne Kalhovde
Nina Kollenberg
Terje Tofthagen
Geir Karlsen

2. STYRETS ARBEID UNDER ÅRET
STYREMØTER
Styret har under året avholdt 7 styremøter, fem av dem ved fysisk oppmøte,
og 2 som e – post – møter. Styret har vært beslutningsdyktige i samtlige av
møtene.
REPRESENTANTSKAPSMØTER
Trygve Moen representerte avdelingen under ordinært RS den 10. mai.
Dagfinn Elstad representerte avdelingen under det ekstraordinære
representantskapsmøtet den 19. august. Begge møtene ble avholdt på
Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.
AKTIVITETER 2020
Året 2020 ble ikke akkurat som forventet. Med COVID-19 – virusets
inntreden i Norge var det ikke mange aktiviteter vi fikk gjennomført.
Vintersamlingen på Bergsjøstølen i Hallingdal i mars måtte avlyses. Samme
skjebne rammet også det tre – delte dressurkurset, og Fasancupen
(klubbmesterskapet).
Til tross for utfordringene som fulgte med viruset klarte vi allikevel å
gjennomføre en apportbevisprøve innenfor gjeldende smittevernregler den
11. mars. Deltakelsen var bra, og flere fikk tatt apportbeviset.
Apportbevisprøven ble avholdt på småbruket til Lene og Trygve Moen på
Solbakken/Aulie, like utenfor Årnes. Dommer for dagen var Cato Martin
Jonassen.
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Like før, og under sommeren, begynte gjenåpningen av Norge, som gjorde
det mulig for oss med loven i hånd å gjennomføre både utstillingskurset og
spesialutstillingen. Begge aktivitetene ble gjennomført innenfor
smittevernregimet på det aktuelle tidspunktet.
Utstillingskurset fant sted på Nebbursvollen/Lillestrøm. Instruktør var Milla
Stav Nilsen. Tilbakemeldingene vi fikk fra deltakerne var udelt positive.
Selve utstillingen fant sted på Nordre Lindeberg Gård i Oslo, onsdag 10. juni.
Det var kun røde Irsk Settere som ble vist frem denne ettermiddagen.
Antallet deltakere var 41, som historisk sett er meget, meget bra.
Prosjektleder og administrativt ansvarlig for utstillingen var Nina Kollenberg.
Dommer for dagen var Hilde Kvithyll. Ringsekretær var Hilde Albech, og
skriver var Marita Johansen.
Nina med bistand fra Hilde Kvithyll og det øvrige dommerpanelet ledet
deltakerne igjennom arrangementet på en erfaren og tilfredsstillende måte.
Stemningen under utstillingen var således meget god.
Simultant med utstillingen ble det avholdt en apportbevisprøve. Deltakelsen
var tilfredsstillende hvor flere klarte apportbeviset. Dommer var Cato
Martin Jonassen.
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