Årsberetning for 2021 NISK avd. 2
Buskerud, Ves old og Telemark

Årsmøte holdes torsdag 10.03.2022 på Kongsberg Vandrerhjem, Vinsjesgt. 1, Kongsberg.
Saksliste:
1. Åpning av møtet
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Forslag l handlingsplan og budsje
7. Saker l representantskapet hovedstyret
8. Innkomne forslag
9. Valg av avdelingsstyre, samt valgkomité
10. Valg av representant (er) Representantskapet i NISK

FORSLAG TIL ÅRSMØTET:
Frist for forslag l årsmøte må fremmes 3 uker – 21 dager før årsmøtet. Styret skal så behandle det
innkomne og sakspapirene legges ut 2 uker – 14 dager (27.02.2022) før årsmøtet.

ÅRSBERETNING 2021:
Styret har i 2021 bestå av:
Leder: Ole Pinderup
Nestleder: Fred Harald Kris ansen
Sekretær: Cecilie Hansen
Kasserer: Tor Chris an Fagertun
Styremedlem: Andrea Myrhaug og Thomas Roka – Aardal
Revisor: Jan Mar n Veberg
Valgkomité: Jørn Morgan Sognebro og Bjørg Follaug Navjord
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ETTER FORRIGE MØTE:

Grunnet Covid ble årsmøte holdt på teams – foredrag avlyst.
Det har vært avholdt styremøter: 25.01, 10.3, 13.04, 11.08, 26.10 og 09.12.

MEDLEMSMASSEN:
Det er pr 01.12.2021 registrerte 230 medlemmer mot 198 i 2020 i avd.2.

TRENINGSSAMLING VINTER:
Det var planlagt vintersamling på Gomobu, Nøsen i Vestre Slidre, men grunnet covid avlyst.

AVERSJONSDRESSUR HUND/SAU:
NISK avd. 2 holdt aversjonsdressur hund/sau over ere kvelder i juni og august på gården l
sauebonden Arne Kristo er Sand i Lier. Ole og Thomas var instruktører og det ble skrevet ut 154
bevis.

KONGSBERGPRØVEN:
Ble arrangert e er "god, gammel oppskri " som en e ermiddagsprøve 25. august med Arne Huse
som prøveleder og Thomas Roka – Aardal i sekretariatet.
Premierte:
1.AK l Lyngtrollas SN Helt-Noia e/f Henning Johannes Kris ansen
2. AK Troll-leiken!s T-Fryd, e/f Rune Skagseth

Stor takk l våre sponsorer Vigor & Sage, Statskog for terrengene, våre velvillige dommere og
kjentmenn som s ller opp, og ikke minst alle deltakere!

DRESSURKURS:
Ble holdt på grustaket i Øvre Egge over 5 kvelder, med dressursamling med provokasjon som
avslutning på Sando Hundersenter.
Det var påmeldt 29 hunder.

Ole Pinderup og Thomas Roka-Aardal var instruktører.
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HANDLINGSPLAN FOR 2022:

lbud l de som har holdt på med hund en stund.
Dressurkurset vårt skal oppre holdes, samt mulighet for å dressere hundene både på fugl og sau. Alt
avhenger av hva som er mulig å få gjennomført pga. Covid -restriksjoner.
Utdannede instruktører i 2021 ( Thomas Roka Aardal uddannet som Fase 1 instruktør og instruktør
saueaveresjon )
Vi fortse er muligheter for å utdanne instruktør (-er) fase 1 og 2, samt utdanne godkjent (-e)
saueaversjonsdressør, og eventuelt dommer (-e).
Vi har leid hall i Drammen Hundepark og skulle gjerne fortsa med populære drop-in fredager i
januar og februar, men de e er avlyst pga. Covid.
Blir mange sauerenhetstester, da ere grunneiere nå forlanger at testen foretas årlig.
Apportkurs og – bevis skal også lbys.
Klubbmesterskap skal gjennomføres.
Vintersamling på Nøsen i Vestre Slidre i februar avholdes
Skogsfuglprøve på Kongsberg i 2022.
Camp Villmark på Lillestrøm ble avlyst pga. Covid i mars 2021 og det var vår avd. 2 som skulle ha
standen. Det blir arrangert i april 2022, og det er vi som skal holde det.
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TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT OG DELTATT I 2021!
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NISK avd. 2 skal jobbe for at nye medlemmer og ferske valpekjøpere skal få et lbud, samt at vi vil ha

