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Sak 4
Årsberetning Schweizerringen 2021/2022
Styret i Schweizerringen har i 2021/2022 hatt følgende sammensetning:
Leder: Edgar Saga
Kasserer: Torun Saga
Sekretær: Elin Grønvold Nordseng
Styremedlem: Roar Røgeberg
Styremedlem: Sverre Christer Skuterud
Vara: Eirik Gjestvang
Våre æresmedlemmer er: Thor Bakken, Erik Schnell, Arnfinn Frantzen, Kåre Ødemark, Edgar
Saga og Ole N. Sand.
Det har i beretningsåret ikke vært avholdt noe styremøte, men det har vært jevnlig kontakt
pr. telefon og e-post.
Covid-19 preget samfunnet også i 2021 og godt inn i inneværende år. Vi fikk allikevel avholdt
rasetreff og årsmøte i 2021. Det ble avholdt på Østerdalen Harehundklubb sin utstilling på
Grimsbu i Folldal.
Årsmøte ble avholdt med vanlige årsmøtesaker, med påfølgende medlemsmøte. Her ble det
premiering av årets schweizerstøver for prøveåret 2020: Bosse til Jarle Thon. Vilma til Steinar
Frorud ble best i motsatt kjønn. Deina Movarian Pride (Eini) til Marianne Rosenberg
Grønvold ble beste unghund. Vi gratulerer til alle.
Ole N. Sand ble hedret som nytt æresmedlem i Schweizerringen.
Også dette beretningsåret arrangerte schweizerringen i samarbeid med avlsrådet raseprøva
Schweizerweekend. Dette ble kjørt som et prøveprosjekt foregående år, og ble så vellykket
at vi også gjennomførte den dette året. Prøva gikk over 4 dager (21.-24. oktober), og
deltakerne meldte på til åpen prøve i sin lokale harehundklubb. Det var 14 hunder som stilte
til start Mange steder var det utfordrende vær- og føreforhold, noe som speiler seg i
premieringsprosenten.. En hund gikk til 1. premie, to hunder til 2. premie og to hunder til
3.premie.
Vinner av årets schweizerweekend ble Mira av Frostlid til Vera Jørgensen. Beste unghund ble
Kø Bellus til Kåre Ødemark og beste debutant ble Svarkeåsens Toppsi til Henning Nilsen.
Dette ble et vellykket arrangement også i år.
I mai 2022 ble Schweizerstøver-entusiaster invitert til det første internasjonale rasemøte/treff for Schweizerstøver i Frankrike. En gjeng med nordmenn tok turen til Frankrike,
hvor nye bekjentskaper og samarbeid ble opprettet.
Vi har i 2021/2022 fortsatt med å sende ut sentral og viktig informasjon via e-post til
medlemmer. Redaktørgruppen har i 2021/2022 bestått av Harald Willersrud, Ole Ingolf Saga
og Marianne Rosenberg Grønvold.

For å synliggjøre informasjon fra schweizerringen og avlsrådet i sosiale medier på en bedre
måte, har vi i 2022 opprettet en Facebookside og instagramkonto. Vi håper dette blir et
positivt bidrag.
Vi takker avlsrådet for all hjelp, alle bidrag og et svært godt samarbeid også i 2021/2022.
Vi gratulerer alle premierte hunder både i skogen og utstillingsringen, og takker våre
medlemmer for positive aktiviteter og bidrag.

Elin Grønvold Nordseng, sekretær
For styret i Schweizerringen.

Sak 5
Regnskap m/revisjonsrapport

Sak 6
Fastsettelse av medlemskontingent.
-

Styrets foreslår at kontingenten forblir uendret det kommende året.

Sak 7
Valg
Forslag fra valg-komiteen- 25/6-2022
Styret:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem
Varamedlem
Valgkomite:
Arne Framnes
Paul Øksne
Kurt Arild Korsbøen
Vara:
Roar Viberg
Revisor:
Håvard Bakkken
Kai Gjestvang

Edgar Saga
Roar Røgeberg
Torunn Saga
Elin Grønvold Nordseng
Ingrid Willersrud
Erik Gjesvang

-ikke på valg
-gjenvalg for 2 år
-ikke på valg
-ikke på valg
-ny, 2 år
-gjenvalg, 1 år

-ikke på valg
-ikke på valg
-ny
-ny

-gjenvalg
-gjenvalg

Sak 8
Innkomne forslag
-

Styret har ikke mottatt noen saker til behandling i årsmøte.

