Årsberetning for LC NMK avd Trøndelag 2021

Lure coursingutvalget NMK, avd. Trøndelag har i 2021 bestått av:
Sven Erik Bjørnewall, Marit Stene og Randi Juliussen
Det ble avholdt totalt 6 lisenstreninger. 1 trening ble avlyst pga corona pandemien og 1
trening pga for få påmeldte. 15 hunder har fått godkjent lisens. Vi har gjennom hele
sesongen hatt minst 2 lisensutstedere, Ingvald Krognes og Marit Stene.
Vi startet sesongen med treningshelg 21-23 mai på Korsvegen. Joakim Kirkerud var elev som
lisensutsteder og Randi Juliussen var pilot elev. Også denne helgen kom det mange sørfra for
å være med fra fredag til søndag. Marlen Melender og Gry Runa Nielsen var også
lisensutstedere den helgen.
Det ble arrangert 2 nasjonale lc prøver. Stiklestad 17. juli hvor vi hadde 91 påmeldte, men 73
møtte til start i 1.omgang. Dommere var Geir Hammer (N) og Tina Davidsson (S).
Årsøya 19. sept.i Selbu var det 67 hunder som møtte til start. Dommere var Karin Koch (D) og
Thomas Klokkerhaug (N). Best in field på begge prøvene ble whippeten Rappfotens Ninni
Laga For Lerke, eiere Marlen Melender og Roy Tore Trøan. Tina Ingebrigtsen var elev i
sekretariatet.
Årets siste, men ikke minst like morsom og viktig var Trøndersk Myndesprint som ble
arrangert på Korsvegen 3.okt. Det var ca 50 hunder var påmeldt og årets sprintmester ble
ungarske mynden Bruno, Szelek Királya Brunello, eier:Renathe Moholdt.
Det ble kjøpt en nyere og langt bedre gressklipper, noe som gjør at vedlikehold av banen går
fortere. Sammen med travlaget ble det kjøpt en festival do.
Vi takker alle for deres bidrag, både på og utenfor banen, samt på alle arrangementer i året
som har gått. Uten dere hadde det ikke vært mulig å gjennomføre treninger og prøver!
Det ble også holdt offisielle målinger for whippet og italiensk mynde i løpet av året.
For
Lc utvalget, NMK avd Tr.lag
Marit Stene

