Årsmelding fra styret i Nord-Trøndelag Harehundklubb, år 2021.
Styret:
Trond Revhaug leder, Knut Christiansen nestleder, Line Merete Svarthe
sekretær, Bente Myrslo Ness kasserer, Arne Christian Aasland. 1. vara Bård
Wanderås.
Avholdt 4 styremøter med 25. protokollførte saker.
Avholdt 1 medlemsmøter.
Avholdt 1 dommersamling.
Covid-19 pandemien har dessverre styrt mye av dette året også, stadige nye
varianter har ført til nye nasjonale tiltak som har rammet flere av våre tiltenkte
arrangement.
Aktiviteter.
År 2021 ble årsmøte avholdt 25.mars 2021 på Markabygda Hundepensjonat.
Dressur/sosialiserings kurs: Populært dette, mange deltagere. I år var grusgruva
oppi Høyslo på Skogn stedet, med Per Magne Rønning som instruktør. Stor takk
skal han ha, stiller opp år etter år. Smittevernhensyn ble fulgt.
Utstilling. Stiklestad utstillinga med vår mann Stig Rønsåsbjørg ble som vanlig
en suksess. Nytt av året hadde vi en utstilling til, Game Fair på Asphaugen ble
valgt, og Bente Myrslo med sin stab fikk til en topp dag for alle involverte.
Bufestest. Klubben har tilbud til medlemmene hos Markabygda
Hundepensjonat. Aversjonsdressur mot Reinsdyr er også mulig.
Dommersamling: Einar Hafskjold tok oss imot på sin jaktmark, som vanlig
velvilligheten selv. Enkelte kom fredagskveld for oppdatering, og sosialstruktur
ble overholdt, god mat og drikke med vardefyring kl. 12.00. En vellykket
samling, med los på hare. ( dette ifølge hundeeieren )
Jaktprøver: Oppslutningen på SP, 8 hunder, god premiering og til dels særs gode
resultater.
DM, gikk som planlagt med Trøndelag HHK som teknisk arrangør,
samarbeidsprosjekt med oss. Stig Rønsåsbjørg ble nr. 2 med Hocky, og di gjorde
det godt på NM.
ÅP, før og etter jul. Arnt Morten Haugen og Stig Tronstad styrer dette med
bravur. Stor pågang siste sesong, og gode resultater på våre hunder.
Landsdelskampen mot svenskene ble avlyst.

Medlemsmøter: Et gjennomført. Premieutdeling etc. på medlemsmøtet.
Smittevernhensyn fulgt.
Medlemstall: Fortsatt stabilt, ca 140st.
Økonomi: Klubben har god økonomi.
Oppsummering: Styret takker all klubbens medlemmer for siste år. Styret
mener Nord – Trøndelag HHK kan fortsette med sine aktiviteter, og klubben er
meget godt rustet.
Vår tiltenkte jubileumsfeiring måtte utsettes pga pandemien, men vi har ikke gitt
opp, skal få det til når alt normaliserer seg.

