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Årsberetning NSK avdeling Rogaland for året 2020 
 
Styret har i 2020beståttav: 

Leder   Bente Aase Duckett 
Nestleder  Tor-Magne Gramstad 
Sekretær  KetilSimonsen 
Kasserer  AinaSundeDahl 
Styremedlem  Elisabeth Førland  
Varamedlem  HansHodne 
Varamedlem  Ragnfrid S Torkildsen 
 
Valgkomité: 
Leder Siv Sonja Tysvær  
Valgkomitémedlem Inger Smith  
ValgkomitémedlemEva Bjelland  
 
Revisor:  Lisbett Austrått 

 
Representanter RS: Elisabeth Førland  
 Bente Aase Duckett  
 Oddvar Hausken 
 
Vararepresentanter RS:    Aina Sunde Dahl 
 Siv Sonja Tysvær 
 
Jaktutvalg:  HansHodne 
 TorMagneGramstad 
 
Utstillingskomité:               Bente Aase Duckett 
 Siv Tysvær 
 Maiken Iren Tysvær Ringseth 
 Eva Bjelland 
 
Agility: Rita Solberg 
 Anne Sørbotn 
 
Sosialt:                                 Siv Tysvær 
 Bente Aase Duckett 
 
 
Det har i perioden vært seksstyremøter. 
Styret har hatt fokus på å holde et bredt spekter av spanielaktiviteter med gjennomføring av 
planlagteaktiviteter.   
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AKTIVITETER 

 
Utstilling 

Det ble en litt annerledes utstilling i 2020 med stort fokus på smittevern i forbindelse med 
korona pandemien. Utstillingen ble avholdt søndag 30.august på Høyland Ungdomsskole og 
rasene ble fordelt på to ringer. Dommere var Christian Geelmuyden og Vidar Grundetjern. 
Det var påmeldt 62 hunder, fordelt på 9 valper og 53 voksne. Utstillingsleder var Siv Tysvær. 
Vinner av Beste Rogalandseide hund finalen ble NORD UCH NJV-18 NORDJV-18 NV-20 
WinterbournePs I Love You som også ble Best In Show denne dagen. Eier Bente Aase 
Duckett. 
 
Utstillingstreninger 
Utstillingstreninger fra mai – september. Oppstart på Høyland ungdomsskole, treningen ble 
flyttet til Sviland Hundepark når avdelingen inngikk leie av området. Varierende mellom 
ukentlig og annen hver uke frem til egen utstilling var vel i havn. Oppmøte på 
utstillingstreningene har vært et populært tilbud og spesielt etter flytting til Sviland. Antall 
deltakere var 4-5 ved oppstart i vår med en fin økning til 8-10 deltakere mot slutten av 
august. Dette året har avdelingen fått en del nye deltakere på disse treningene og flere har 
spaniels for første gang. 
 
Klippekurs 
Klippekurset ble arrangert den 26. september i Grisehuset på Tjelta som er et godt egnet 
lokale til kurs. For anledningen var det 8 påmeldte deltakere hvorav en profesjonell 
hundefrisør fra Hundehuset på Ålgård. Som takk for lånet på kurset fikk cocker-eier som 
lånte ut sin hund for trening fikk tilbud om gratis månedlig pelsstell i 3 måneder.  Med 8 
deltakere gikk timene fort, og kurset kunne med fordel vart lenger eller satt opp over to 
dager. Deltakerdiplom ble levert ut til alle deltakere. Instruktører var Maiken Iren Tysvær 
Ringseth og Bente Aase Duckett. 
 
Utstillingskomité 

Utstillingskomiteen har hatt 4 møter og 1 arbeidsmøte i løpet av 2020 for planlegging av 
arrangement som utstilling, utstillingstreninger, Match Show og pelsstellkurs. 
 
Jakttrening 

Hans Hodne har nok en gang stått i front og fått arrangert vannapporttreninger på Horve fra 
april til jaktanleggsprøven var vel overstått i august. Treningeneforegår annenhver tirsdag kl. 
18 og er flittig besøkt av både nye og rutinerte deltakara. 
I februar samlet vi en gjeng med både nybegynnere og viderekommende til treningshelg på 
Voll. Hele 19 påmeldte var med på denne samlingen. 
 
 
Jaktanleggsprøve  

Lørdag 22.august på Horve2 med 11påmeldte hunderhvor 8hunderfikk bestått for dommer 
Inge Bergland. 
 
Apportprøvesammedato, sammested. Her var det 11deltakere, og 7 fikk bestått. Dommer var 
Inge Bergland.  
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Jaktprøver 

Avdelingen har i år arrangert 3 vanlige jaktprøver og et NM.  
Ølen: Dommer Wenche Farstad, 12 startende hvorav6 ble premiert. 
Sokndal: Dommer Tor Magne Gramstad og Anders Brunvoll, 15 startende hvorav 3 premiert. 
Sokndal NM. Dommere Wenche Farstad og Anders Brunvoll. 11 kvalifiserte deltakere og 4 
premiert. NM vinner ble Ida Anette Norheim med WorkingBliss Energy. 
Voll. Dommer Tor Magne Gramstad, 18 startende hvorav 9 premierte. 
 

Det ble et spesielt jaktprøveår i 2020 pga Corona, men med enkelte tilpasninger lot alle 
prøvene seg gjennomføre, og vi ser igjen at avd. Rogaland kan skilte med mye fugl på våre 
prøver. 
 
 
Jakttrening i nord-fylket  
Trening rettet mot jaktprøver er gjennomført på Haugalandet gjennom vår- og sommer med 
ei ivrig gruppe på fire personer som også har tatt imot nye interesserte for veiledning.  
 
Sauerenhet/aversjonsdressur. 

Eigersund jeger og fisk holdt igjen kurs for spanielklubben i 2020. De er profesjonelle og 
imøtekommende på alle måter. Tre ekvipasjer møtte opp på Hellvik den fjerde august. Det 
var ikke mange men forhåpentligvis melder flere seg i år, da det selvsagt er viktig at hunden 
holder seg unna sau.  
 

Agility 

Agility treningsområdet på Stokka i Sandnes har vært i bruk stort sett gjennom  hele 2020. Vi 
startet opp fellestreninger 25. februar og siste trening ble avholdt 14. desember. Vi har ikke 
fellestreninger i skolens sommerferie.  
I spissen for treningene hver uke er Rita Solberg og Anne Sørbotten.  
Det har vært gjennomført 27 agility treninger. Vi har i liten grad vært berørt av covid-19, i og 
med at vi trener utendørs og kan fint holde avstand fra hverandre. Vi har hatt fast person 
som skriver i oppmøteboka og faste som får lov til å flytte på hinderne. 
Gjennomsnitt i oppmøte er på 7-8 personer, hvor noen deltakere trener med 2 hunder. Det 
største oppmøte for året har vært 12 personer på trening, flere av kveldene. Det har også 
vært noen brukere av området utenom fastsatt treningstid. Dette er ekvipasjer som er 
viderekomne og som betaler halvårsavgift og dermed får treningspass. 
Det  har ikke vært gjennomført konkurranser eller dugnad i år.   
 
 

Familiedag på Horve 

Familiedag 23. august på Horve i Sandnes. Med dårlige værmeldinger i forkant var det 
overraskende godt oppmøte med 35 personer. Også på dette arrangementet som har et 
program med masse aktiviteter for barn, voksne og familiens hund var det en del nye ansikt å 
se. Området var rigget opp med agility utstyr som slalom, tunnel og hinder hvor fremmøtte 
fikk prøve seg med sin egen hund. God stemning ble det ved pølseløp med tidtaking. En del 
hunder har absolutt snute for pølseløp. Tre damer med jaktcockere stilte sporty opp med 
demonstrasjon av jaktlydighet med apport på området etterfulgt av vannapport som også 
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deltakerne fikk prøve med egen hund. Sist men ikke minst ble det satt opp utstillingsring hvor 
utrente og erfarne ekvipasjer konkurrerte i ringen. Dagens fokus som ble høyt verdsatt av 
dommer Ketil Simonsen var at hund og fører skulle vise glede i ringen. Kiosksalg ble det også 
med bakverk og grillpølser servert med duft av håndsprit. 

 
 
Spanieltreff 

I mai inngikk avdelingen en avtale med NMHK (Norsk Miniatyrhund Klubb) og NBSK(Norsk 
Berner Sennenhund Klubb) om leie av Rogaland Hundepark på Sviland. Formålet med leie av 
området er å ha en sosial møteplass hvor medlemmer kan treffes for frislipp av hundene og til 
bruk for diverse treninger/kurs. Avdelingen har hatt parken til disposisjon hver onsdag og den 
er blitt flittig brukt. Åpen tid i parken har vært fra kl.17.30-20.00 vår/sommer og fra 17.00-
19.00 høst/vinter. Ansvarlig for spanieltreffene har vært Siv Tysvær og Bente Aase Duckett. 
 
Lydighetskurs.                                                                                                                                          
Nybegynner kurs i lydighet startet i september. Det ble totalt ni kvelder, der deltakerne 
lærte grunnleggende lydighets øvelser, som innkalling, bli sittende og lineføring, samt mye 
lek og belønning. Sju ekvipasjer deltok; to springer spaniels, en Sussex spaniel, og fire cocker 
spaniels. Alder fra tre måneder til et år gjorde det interessant og litt utfordrende for 
instruktør Ketil Simonsen. Men etter hvert ble vi en god gjeng som heiet hverandre frem og 
fikk til veldig mye alle sammen! Kjempekjekt! 
 

NSK avd Rogalands beste hunder 2020 

 

Jakt spaniel:  WorkingBliss Energy.EierIdaAnetteNorheim 
Spor spaniel:  Ostrianas Diamond. Eier Sylvelin Andersen 
Agility spaniel:  Hunters Guilds Fern. Eier Marte Hillesdal 
Rally spaniel: Desperados Indiana Jones. Eier Ine Vassbø Sjøthun 
 
Engelsk cocker spaniel:  Bettin´s Imagine. Eier Oddvar Hausken 
Field spaniel:  Winterbourne Ps I Love you. Eier Bente Aase Duckett 
 
 

 
Sted / Dato:  
Hommersåk, 07.02.2021 
 
Bente Aase Duckett  (sign)                  
For styret                          


