
Årsberetning for LC Norsk Myndeklubb avdeling Trøndelag 2020 

 
Lure coursing utvalget til NMK avd. Trøndelag har i 2020 bestått av: 

Sven Erik Bjørnewall 

Marit Stene 

Randi Juliussen 
 
Aktiviteter 

I 2020 ble det avholdt mange lure coursing treninger på Korsvegen, i regi av Marit og 
Svenne. Hele 9 treninger, 1 kun rettstrekk, 8 lisenstreninger. 2 treninger ble avlyst på grunn 
av for få påmeldte. Inklusivt helgetrening 10-12 juli. I den forbindelse ble det også avholdt 
opplæring med teori og praksis av målepersonell/registratorer på Whippet og Italiensk 
mynde. Gry Runa Nielsen fikk sin godkjenning som lisensutsteder og pilot, siden Geir 
Hammer som er LC dommer kunne godkjenne teori og praksis for målere og banepersonell 
denne helgen. Vi hadde mange tilreisende, fra Kristiansand i sør til Mosjøen i nord. 

Det har vært 38 lisensløp denne sesongen, hvorav 13 hunder fikk godkjent lisens. 

Vi har igjennom hele sesongen hatt minst 2 lisensutstedere på alle treninger, Marit Stene og 
Ingvald Krognes. Noe som er kjempebra da hundene trenger godkjenning av minst 2 
lisensutstedere.  

Det ble kjøpt inn gressklipper, noe som hjalp mye for vedlikehold av gressbanen. Det ble 
noen utgifter til reparasjon av lc maskin og innkjøp av akslingstapper til lc maskinen. Men 
det må til om det skal avholdes treninger/prøver og da må utstyret fungere optimalt. 

Vi vil takke alle som har bidratt til å gjennomføre treningene! Vi håper at minst like mange er 
med i 2021, siden dette er en sport basert på dugnad. 

Vi skulle avholde nasjonal lc prøve på Årsøya i Selbu 23.08.20, men pandemien satte en 
stopper for å få den danske dommeren hit. Ingen norske dommere kunne stille opp på så 
kort varsel. Så da ble det avholdt en inoffisiell prøve med 1 dommer, Geir Hammer.  27 
hunder deltok, noe som var lavere antall enn det vi hadde ønsket. BIF ble Salukien Qatifah 
Bari Bikrah, eid av Odd Arvid Nilsen og Sigbjørn Stavrum. 



Trøndersk sprint ble avholdt 3.10.20 og det var 54 påmeldte. Årets trønderske sprintmester, 
som året før, ble Greyhound NO SE CH Epic Occult, eiere Lene Tryggestad og John Sigurd 
Tetlien. 

Vi ser frem imot sesongen 2021 og håper på mange treninger i år også. Samtidig ønsker vi at 
flere er villige til å bidra med hjelp på og utenfor banen. Alt fra å være starter, innpiskere, 
kjøre 4 hjuling eller å bake ei kake til kaffen. 

 

For  

LC utvalget 

Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag 

Marit Stene 

Sign 

 

    


