


Økonomi

NISK avdeling 9`s økonomi er bra, årets drift gav et overskudd på 2455 kr, og ved årskiftet er 
det ca kr 30.000 på konto. Avdelingen har også en beholdning på kr 5060, som er verdi av 
strømhalsband og en del premieglass. Regnskapet er avsluttet pr 31.12.13, en del 
transaksjoner som gjelder 2013 regnskapet ble utført i januar 2014, dette framkommer i 
regnskap og noter.

Utstilling fredag 14.06

Utstillingen i Tromsø ble gjennomført på en flott måte. Ringsekretær Katrine Harjo 
hadde full kontroll på alle, og dommer Harald Aune var meget godt fornøyd med 
hundene. Gagganjunis Vieksa ble BIR og broren Orion fikk BIM. Vi takker for 
samarbeidet med Tromsø Hundeklubb angert .

I tillegg hadde Midt- Troms Fuglehundklubb også utstilling. Der fikk vi også mange flotte 
premieringer på IS med Cert til både Gagganjunis Vieksa med BIM og bror Orion som ble 
BIR og nr 2 i gruppe 7.



Irsksetter treff i juni

Oppe i dalen i Straumsbukta hos Øyvind som driver Oslo Hundeskole, hadde vi en flott 
avslutning på årets aktiviteter. Gagganjunis Orion kom til finalen i sprinten, og måtte se 
seg solid slått av Granasjøens EA Linea Alba til Bjarte og Benedicte. Alba fløy gjennom 
luften i hvert hit- alle andre var sjanseløse! Når det gjelder apporten viste senior Saga til 
Grethe at de gamle er eldst 

Torsdagstrening

Også i 2013 har vi hatt trening på torsdagskveldene både vår og høst. Vi har møttes på 
øya, vis a vis flyplassen. Det har vært greit oppmøte, og det er blitt uttrykt tilfredshet 
med den dressuren som har blitt gjennomført.

Klubbmesterskap

En liten eksklusiv gjeng på 4 som stilte til start på klubbmesterskapet søndag 
27.oktober. For hundene var underlaget svært krevende, men til tross for det viste alle 
hundene en imponerende jaktlyst. Alle hundene hadde sjanse på rype. I UK ble det ikke 
noen klubbmester. Lista ble som følger;

AK/VK

1. Gagganjunis Orion

2. Tjikkom av Miessevarre

I UK stilte H-Romeo av Miessevarre

Aversjonsdressur

I juni og utover sommeren ble det avholdt aversjonsdressur på villsau og «vanlig» sau.

Ny DR i Finnmark

Christel Siljesether er ny Distriktsrepresentant for Finnmark



Årets hunder i NISK avd. 9 etter vedtatte statutter 

Jaktprøver

UK.

1) Tuvberget`s Lillegutt Å`de 340 poeng (Royer Martin Larsen)

2) Hamperokkens Emma 260 poeng (Grethe Halstensen)

3) Lill Fjellans Pentyl 140 poeng (Geir Pedersen)

4) OnnenQn Baloo the Dog 100 poeng (Knut Sollid)

5) Tuvbergets Dina 100 poeng (Finn Strandskog)

AK / VK.

1) G-Tjikkom av Miessevarre   840 poeng (Ronny Jørgensen)

2) Sarafjellets Fit-For-Fight   390 poeng (Kristine Tyhbo Hansen)

3) Hadseløyas Enya   300 poeng (Finn Strandskog)

4) Gagganjunis Vieksa    180 poeng (Bodil K og Jan R P)

5) Gagganjunis Orion    100 poeng (Ingrid Frenning)

Utstilling

1) F-Kenzo av Miessevarre 420 poeng (Roy Henning Olsen)

2) Gagganjunis Orion 320 poeng (Ingrid Frenning)

3) Lill Fjellans Pentyl 290 poeng (Geir Pedersen)

4) Hamperokkens Emma 260 poeng (Grethe Halstensen)

5) Gagganjunis Vieksa 250 poeng (Bodil K og Jan R P)

6) H-Romeo av Miessevarre 210 poeng (Jan-Håvard Høyer)

7) OnnenQn Baloo the Dog 180 poeng (Knut Sollid)

8) Tuvbergets Dina 130 poeng (Finn Strandskog)

NISK avdeling 9 gratulerer alle med flott innsats og ser frem til et godt 2014.


