
Årsberetning for Norsk Spaniel Klub  
avd. Troms og Finnmark 2021 

 

Styret, valgt av årsmøtet 20. februar 2021 
Leder (på valg): Elisabeth Jarhelle 
Nestleder (1 år igjen): Nina Løvhaug 
Styremedlem (1 år igjen): Lisbeth Tollefsen 
Styremedlem (1 år igjen): Inger Persen 
Styremedlem (på valg): Virpi Montonen 
Varamedlem (på valg): Hilde Skår Bjørklund 
Varamedlem: (på valg) Malene Sofie Kjemsaas 
 
Valgkomite: 
Leder (1 år igjen): Ane Evensen Storaas 
Medlem (på valg): Eilin Johanne Evensen Storaas 
Medlem (på valg): Maren Døhl Schjølberg 
Varamedlem (på valg): Ada Johnsen 
 
I tillegg: 
Revisor: Sidsel Madsen 
 
Representant til RS: Elisabeth Jarhelle 
Representant til RS: Nina Løvhaug 
Vara til RS: Lisbeth Tollefsen 
 

Medlemmer 
Per 31.12.21 hadde avdelingen 94 medlemmer. Det er 11 flere enn året før.  
 

Styremøter og Representantskapsmøte 
Vi har avholdt 5 styremøter, alle via Messenger/Teams. I tillegg har vi drøftet saker som har 
dukket opp underveis på Messenger eller via styresiden på Facebook.   
Elisabeth Jarhelle og Nina Løvhaug deltok på Representantskapsmøtet i Norsk Spaniel Klub, 
som i 2021 ble avholdt elektronisk.  
 

Medlemsmøter 
Vi har ikke avholdt medlemsmøter i 2021. 
 

  



Arrangementer 
• 20.-21. februar Klippe- og handlerkus med Kari Haave – dette ble avlyst pga strenge 

koronatiltak  

• 20. februar avholdt vi elektronisk årsmøte med 9 deltakere, her har vi 
forbedringspotensiale på oppmøtesiden. 

• 11. juni avholdt vi spanielutstilling med Kari Granaas Hansen som dommer. Totalt 37 
påmeldte hunder. 

• 18.-20. juni var det planlagt kurs med Astrid Ellefsen, dette ble i siste liten omgjort til 
onlinekurs pga forkjølet instruktør og dermed reiserestriksjoner pga. pandemien.  

• 21.-22. august hadde vi spanielhelg i Nordreisa. Der var det duket for jaktanleggsprøve 
lørdag med 10 påmeldte hunder, lørdags kveld var det felles middag for deltakerne og 
søndag stor apportprøve på planen med 7 påmeldte hunder (5 i BK og 2 i FK).  

• 23. august hadde vi avslutning på jakttreningscupen som startet høsten 2020. Totalt 
deltok 6 hunder.  

• 4.-5. september arrangerte vi jaktkurs i Tromsø med June Olsen som instruktør. Her var 
det 6 påmeldte ekvipasjer og 1 observatør. 

• 6. november arrangerte vi klippekurs med Virpi Montonen i Tromsø.  
 
Det har vært et hektisk år. Litt utfordringer i forhold til pandemien har vi støtt på, men det 
meste greide vi gjennomføre som planlagt dette året. Ettersom aktiviteten i klubben har økt 
har det også blitt større belastning på styremedlemmene og vi håper mange vil melde seg 
når vi spør etter hjelp, slik at vi kan fortsette å vokse, slik medlemstallene viser for 2021. 

Økonomi 
Avdelingen har i 2021 gått med et overskudd på kr 38990,81. Egenkapitalen pr.31.12.2021 er 
på kr 75926,29. Det er stor dugnadsinnsats, men vi kunne gjerne ønsket at enda flere 
medlemmer hadde engasjert seg. Styret er fornøyd med at avdelingen har klart å bygge opp 
en egenkapital. Det gir oss et større handlingsrom med tanke på å arrangere aktiviteter som 
kan komme medlemmene til gode. Her er det viktig å tenke på at utstillingen er avdelingens 
største inntektskilde og selv om man ikke selv interesserer seg for å stille ut, så vil en 
hjelpende hånd der føre til at vi kan arrangere andre aktiviteter i klubben.  

Regnskap  
Regnskap ligger ved.   
 
 
 
Styret i Norsk Spaniel Klub avdeling Troms og Finnmark  
 

 

 

 


