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Innkalling til 
 

REPRESENTANTSKAPSMØTE 
I 

NORSK IRSKSETTERKLUBB 

 
Tid: Søndag 10. mai 2015 kl. 0900 

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen 
 

 

 Dagsorden: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Fastsette representantenes stemmer 
3. Valg av dirigent, sekretær, protokollunderskrivere og tellekorps 
4. Årsberetning 2014 

5. Regnskap 2014 
6. Fastsette årskontingent 

7. Innkomne forslag 
8. Hovedstyrets forslag til budsjett 
9. Valg 

 
 

Representantskapsmøtet er åpent for alle medlemmer av NISK. Medlemmene har 
talerett, men ikke stemmerett. Stemmeretten er tillagt de valgte 
representantene fra avdelingene og distriktene som innehar stemmer etter 

medlemstall. 

Innkalling og dagsorden er tidligere kunngjort på klubbens nettside – 

www.nisk.no og i egen e-post til alle avdelinger og distriktskontakter. 

 
 

MØTE 
 

Lørdag 09. mai, klokken 12:30 avholdes møte på Quality Airport Hotel 
Gardermoen. Møtet er åpent for klubbens medlemmer.  
 

Avdelingenes valgte representanter til Representantskapsmøtet er velkommen til 
lunsj klokken 11:30.  

 
Agenda: 

1. Velkommen 
2. Indekser – orientering ved Jørgen Ødegård 
3. Helseundersøkelsen - orientering 

4. Gjennomgang av saker som skal behandles på Representantskapsmøtet. 

http://www.nisk.no/
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ÆRESMEDLEMMER OG GULLMERKEBÆRERE I 

NORSK IRSKSETTERKLUBB PR. 31.12.2014 
 
Æresmedlemmer  

 Håkon Larsen (1957-1991) 

 Arne Holmesland (1970-1991) 

 Jostein Midtdal (1972-1992) 

 Knut Wille (1972-2003) 

 Vigdis Nymark (1982-) 

 Per Harald Nymark (1982-) 

 Alf Tjersland (1982-) 

 Frank A Olsen (1982-) 

 Kari Røinås (1997-) 

 Oddvar Røinås (1997-) 

 Bjørn Olsen (1997-2010) 

 Roy Robertsen (2008-) 

 Per Sandanger(2008-) 

 Birger Stene(2008-) 

 
Bærere av gullmerket  

 Trygve Gundersen 

 Heinz Ekman 

 PT Westermann 

 Bjørg Holmesland 

 Bengt Engelbrecht 

 Kari S Olsen 

 Tor Westrum 

 Sven I Paradis 

 Kari Røinås 

 Oddvar Røinås 

 Terje Ward Johansen 

 Oddvar Moe 
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 Bjørn Ingebrigtsen 

 Bjørn Olsen 

 Ann Mari Lundstedt 

 Johnny F Andersen 

 Sten Tore bakken 

 Sonja Stuverud 

 Elin F Wittusen 

 Hans Gjøslien 

 Sverre Heim 

 Birger Stene (1999) 

 Hans Jørgen Sjåmo (1999) 

 Heidi Lundstedt (2003) 

 Per Sandanger (2004) 

 Royer Martin Larsen (2004) 

 Roy Robertsen (2005) 

 Øystein Henriksen(2006) 

 Jan Arild Kingswick (2007) 

 Arvid Moe (2007) 

 Birte Mønsted (2008) 

 Geir Eriksen (2008) 

 Per Hallås (2009) 

 Marith Brath Lund (2009) 

 Jan Riise Pedersen (2010) 

 Bodil Kanebog (2010) 

 Sylvia Eriksen (2010) 

 Arild Ove Østmo (2011) 

 Arne Huse (2012) 

 Svein E. Andresen (2012) 

 Hege Rosenlund (2014) 
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1 Styrets arbeid 

1.1 Generelt 
 

Klubbens formål er å ivareta utviklingen av rasene, irsksetter rød og irsksetter 
rød og hvit, i Norge, jf. klubbens lover § 3 

 
På Generalforsamlingen i 2012 ble det vedtatt en langsiktig handlingsplan for 
NISK med en visjon om at irsksetteren skal være et naturlig førstevalg som 

stående fuglehund.  
 

Sist år uttalte vi at vi ville være så ubeskjedne å si at irsksetteren markerer seg 
mer og mer som et første valg som stående fuglehund. 
Vi hadde en svært god vintersesong som ble toppet av at Tjikkom ble vinner av 

NM, og vi kan vel trygt slå fast at den irske setter markerte seg også på 
høstsesongen. Selv om dette avsnittet i hovedsak omhandler styret så synes vi 

det er på sin plass å ta med at mor Erte Berte og sønn Triac ble henholdsvis nr 1 
og 2 på NM høyfjell – og attpåtil ført av ekteparet Haukaas Bjerke/Bjerke. 
En utrolig god prestasjon! Selve arrangementet fikk også god omtale - ikke minst 

takket være medlemmer som med tanke på det arrangementsmesssige, sto på 
utover det forventede.  

Vi håper og tror at utviklingen innen rasen, samt miljøet i irsksetterklubben 
fortsetter. For tiden er det «lett» å sitte i styret i NISK. 
 

Imidlertid er det hyggelig å se at det også drives bra i andre raseklubber. Dette 
kommer til uttrykk gjennom samarbeidet i RU, - som for øvrig er svært godt. 

Vi trenger hard konkurranse for å bli enda bedre. 
 
Når det gjelder resultater og oversikt viser vi til avsnittene som omhandler 

jaktprøver og helse – samt utstilling. 
 

Følgende avsnitt blir nesten en blåkopi fra i fjor. Men en del ting kan ikke sies for 
ofte. Fortsatt er det ønske om å få flere medlemmer i klubben. Det vil gjøre 
klubben enda sterkere, og vi jobber for å ha en velfungerende klubb hvor 

medlemmene har fordeler og ønsker å være medlem. Slik styret oppfatter det er 
NISK i dag en målrettet organisasjon der medlemmene drar i samme retning. 

Fokuset er rettet mot hund og aktiviteter, og det skapes dermed mange tilbud 
for våre medlemmer rundt om i landet. 

Et tegn i tiden er at det ofte kan være vanskelig å finne personer som vil påta 
seg et verv i avdelingene. Slik er det nok også ofte i avdelingene i NISK. Derfor 
ønsker vi å oppfordre til å være med å bidra slik at arbeidet rundt i avdelingene 

og distriktene blir delt på flere. Med flere å fordele oppgavene på, blir det lettere 
for alle, og det skaper et enda bedre miljø. 

 
Sett fra styrets side er det fortsatt god takhøyde i klubben. Diskusjonene er 
saklige og det er lov å være uenige i saker. Det skal nevnes at det er svært lite 

uenighet i styret, og vi prøver å ha fokus på å finne gode prosesser for å finne 
gode løsninger for klubben. Det dukker stadig opp noen nye oppgaver, men i 

tillegg forsøker vi å oppnå punktene i handlingsplanen.  
Vi forsøker i tillegg å videreføre linjen med åpenhet, dialog og informasjon til 
avdelingene/distriktene. 
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Som nevnt er det et svært godt samarbeid i RU (Raseutvalget). Her har 
møteaktiviteten økt vesentlig, og det tas opp saker som har interesse for alle 

klubbene i RU. 
Styret i NISK er representert på alle møtene i RU og i tillegg i FA (Felles avlsråd), 
samt på Fuglehundtinget, - FKF’s RS 

 
Vi har fått en ny eksteriørdommer fra «våre rekker», samt at to til er snart 

ferdige med utdannelsen. Veldig positivt med dommere som kjenner vår rase og 
i tillegg har kjennskap til irsksetterens bruksegenskaper. 
 

Under avlskonferansen i november hadde vi den glede å utnevne en ny 
gullmerkebærer. 

Hege Rosenlund ble under stor applaus tildelt gullmerket etter mange år med 
iherdig og stor innsats for klubben. 
 

Styret vil rette en stor takk til alle som bidrar til rasens fremgang og håper at vi 
kan ha fokus på dette også i tiden fremover.  

 
 

1.2 Handlingsplanen 
 
Styret jobber som nevnt tidligere med utgangspunkt i den vedtatte 

handlingsplanen som ble vedtatt i 2012. Da ble det besluttet å ha et fokus på 
helse og medlemssituasjonen, noe som også det nåværende styret synes er 

svært viktig for klubben. Fortsatt er dette noe vi har høyt oppe på 
prioriteringslisten vår. I tillegg til å prøve på beste måte å videreutvikle rasen 
vår, er jo medlemmene også svært viktige å ta vare på. Det ble sist år bestemt 

at vi skulle arrangere en avlskonferanse i 2014. Denne ble arrangert i 
begynnelsen av november, og vi tør si at den ble svært vellykket. Vi ønsker 

fortsatt å ha fokus på videreutvikling av den sunne rasen vi har. Gjennom testing 
og dokumentasjon vedrørende avl ønsker vi å holde kontroll med utviklingen av 

rasen. 
Dette ønsker vi å gjøre gjennom et tett samarbeide med alle de seriøse 
oppdrettere vi har. 

Det vises for øvrig til avsnittet som omhandler avlsarbeid. 
 

Vi har valgt å la handlingsplanen fortsatt foreligge slik den ble laget i 
utgangspunktet. 
 

 
Fortsatt er medlemssituasjonen ganske stabil. Selv om det ikke utgjør den store 

økningen så har vi lagt merke til at det kommer stadig forespørsel fra 
irsksettereiere som ønsker å bli medlemmer. Hovedstyret i NISK ønsker også at 
den «vanlige jeger» skal velge irsksetter, og å finne behov for å være medlem i 

klubben.  
 

Helse:  
 

 Det er igangsatt en helseundersøkelse vedrørende irsksetter. 

Skjema for utfylling er spredd via hjemmeside og via Facebook 



9 

 

 Fortsette med et tett samarbeid med oppdrettere og gjennom fortsatt 

testing og dokumentasjon forsøke å ivareta/forbedre rasens helse. 
 Forsøke å øke interessen for å bruke et bredere utvalg av godkjente 

hannhunder innen avl. 
 

Medlemmer: 

 
 Det er foreløpig ikke satt i gang noen ny vervekampanje.  

Vi har vurdert at slike tiltak har større virkning når det er litt tid i mellom. 
 Nye profileringsartikler vurderes fortløpende etter at vi satte i gang med 

dette i 2013.  

 NISK kalender – Vi fortsetter med kalenderprosjektet. Selv om det ikke 
blir de store inntektene ut av dette, så blir det overskudd, og vi har 

inntrykk av at det er et populært tiltak. Dette bidrar til at NISK er spesielt 
synlig for medlemmene rundt nyttår og det er tid for å fornye 
medlemskapet. En av grunnene til at kalenderen er såpass populær er nok 

at det er medlemmenes egne bilder som brukes.  
 

 
 

 

1.3 Styret 
 

Leder      : Tore Salvesen   

Nestleder     : Eli A. Aateigen 

Styremedlem og leder avlsråd  : Tor-Hartvig Bondø  

Styremedlem jaktprøver og trening : Vidar Molvær 

Styremedlem utstilling    : Eldri Kjørren 

Styremedlem kasserer    : Arnfinn Berntsen 

Varamedlem     : Lene Moen 

Varamedlem     : Jørgen Krabbedal 

 

1.4 Avlsrådet 
 

Leder      : Tor-Hartvig Bondø 

Medlem      : Eli A. Aateigen 

Medlem     : Kennet Mossige 

Medlem     : Thomas Ottesen 

 

1.5 Servicefunksjoner 
 

Sekretær      : Ellen Bakke Dobloug  

Redaktør Fuglehunden NISK   : Carl Jørgen Seljestad  

Webkoordinator NISKs hjemmeside  : Tor-Hartvig Bondø 
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Teknisk drift Søk på hund  : Bergen IT senter  

Teknisk drift NISKs nettside   : Custom Publish    

”Norgescupen”     : Styret 

Regnskapsfører    : Grete Dahlen 

Valgkomite : Jørn Presterudstuen, Hege Rosenlund, 

: og Kristoffer Brobakk 

Varamedlem valgkomite : Aril Ove Østmo   

Revisor     : Morten Riisstad 

Vararevisor      : Håvard Vinsrygg 

 

1.6 Avdelingene    
 
NISK har i dag 7 avdelinger og 4 Distriktsrepresentanter (DR). Avdelingene og 
distriktene er en svært viktig del av vår klubb og er de som tilrettelegger og 

driver aktivitet for våre medlemmer over hele landet.  
Styret vil berømme den innsatsen våre tillitsvalgte over hele landet gjør og er 

imponert over aktivitetsnivået, både i avdelingene og distriktene.  
Hovedstyret har som tidligere ønske om et tett samarbeid med avdelingene og 

distriktene. Det er svært viktig at alle har fokus på et godt samarbeid. 

1.7 Sponsor 
 

Klubben har fornyet en avtale med Eukanuba som klubbens hovedsponsor. 

Avtalen gjelder for 2 år. Dette innebærer at klubben får støtte på flere områder 
med premier til alle NISKs arrangementer, profilering av våre representanter i 

NM-konkurranser, og et tilbud til våre medlemmer om rabatt på kjøp av tørrfor.  
Avdelingene stilles imidlertid fritt til å velge en annen sponsor enn Eukanuba. 
Likevel oppfordres avdelingene til å støtte opp om avtalen, med tanke på å 

kunne forsterke denne. 
 

 

2 Resultater – årets hunder - NISK 
 

2.1 Årets hunder i Norsk Irsksetterklubb 2014 
 

2.1.1  Årets Irsksetter 
 

1. G-Tjikkom av Miessevarri NO40230/09 - Ronny Jørgensen  
 

2. N SE UCH Follsjøens Emile, - Eldri Kjørren / Jørn Presterudstuen  
 

3. ”US” Nokia, - Elin F. Wittussen 
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2.1.2  Årets Unghund 
 

1. Balbergkampens Elle Melle NO31944/13 – Asgeir Bjørklund/ 
         Mette Dale Bjørklund  

 
2.  ”US” Speedy, - Elin F. Wittussen 

 
3. Imingens PN Vegas, - Nina Nordby Kjeldsberg 

 

 

2.1.3  Årets Høyfjellshund 
 

1. G-Tjikkom av Miessevarri NO40230/09 - Ronny Jørgensen  

 
2. N SE UCH Follsjøens Emile, - Eldri Kjørren/Jørn Presterudstuen  

 

3. ”US” Nokia, - Elin F. Wittussen 
 

 

2.1.4  Årets Skogsfuglhund 
 

1. Furunakkens Balto NO51710/09, - Tonje Evju og Geir Haugen  

2. G-Tjikkom av Miessevarri NO40230/09 - Ronny Jørgensen  

 
3. Endalausmarka’s Moria  NO44145/10, - Arnstein Haugen 

 

2.1.5  Årets Lavlandshund 
 

1. Imingens LK Non Stop, NO42712/10 – Stein Jørgensen  

2. Rosenlias Shadow -  Arnfinn Berntsen  

3. N JCH Era Baghera av Kjerringholm – Elisabeth Haukaas Bjerke/ 
              Asgeir Bjerke 
 

 

 

2.1.6  Årets Utstillingshund (jaktpremiert) 
 
 
1. N UCH Kastellhagens Artemis Ilva 20302/08 – Eldri Kjørren/ 

             Jørn Presterudstuen  

2. Rausildras Jess -  Kjell A. Knudsen/Inger Egeland  

3. N UCH Red Dubliner BAO Miss Lakriss – Eli A. Aateigen/Roy Åge Nesset 
               



12 

 

 

 

2.1.7  Årets Irsk rød og hvit setter 
 

Alvertoppens Lady Gaga NO52119/10 - Sven Erik Eriksen 

 
(Kåringene er basert på innsendte resultater) 
 

 

2.2 Jaktprøver 2014 

 

2.2.1 Gjennomgang av jaktprøvekritikker 

 
Det er blitt foretatt en gjennomgang av samtlige jaktprøvekritikker. 

Gjennomgangen har hatt fokus på bemerkning om uønsket atferd. Det er ikke 
anmerket noen uønsket adferd på jaktprøvekritikker for 2014.   
 

2.2.2 Resultater på jaktprøver 
 

I handlingsplanen har vi satt noen flere delmål som sier noe om årlig ambisjoner 

for irsksetteren i Norge. Den røde irsksetteren skal årlig hevde seg blant topp 6 
innenfor NM individuelt for stående fuglehunder – lavland, høyfjell, vinter og 
skog. Videre er det satt mål om at den røde irsksetteren årlig skal hevde seg 

blant topp 3 innenfor NM lag for stående fuglehunder – høyfjell, vinter og 
lavland, og at den røde irsksetteren årlig skal plassere seg blant topp 3 i 
Norgescup FKF.  Irsksetteren har gjennom 2014 plassert seg høyt på de større 

konkurransene. NM individuelt vinter og NM individuelt høst, ble vunnet av en 
irsksetter. Irsksetter ble også beste hund individuelt under NM lag vinter og høst. 

Vi hadde også Irsksetter på listen under NM lavland, med en 4.plass finale. Ingen 
Irsksetter plassert under NM skog finale.I tillegg fikk vi IS som nr 1 og nr 3 i 
kåringen årets hund FKF og nr 2 årets unghund FKF. 

Irsksetter var plassert i finaler under samtlige Høystatusløp for unghunder, med 
vinner av Sør-Norsk Mesterskap, nr 2 og nr 4 i Norsk Derby, og nr 5 i Arctic cup. 
Forus open ble avlyst, og ingen hunder premierte seg under UGP.  

 
Resultatene nevnt over og sett i sammenheng med mange andre gode 

prestasjoner jevnt over i landet, så viser irsksetteren at den opprettholder en 
høy kvalitet og stabilitet. Mangfoldet i resultatene viser også at irsksetteren 
fremstår som en jakthund som fungerer særdeles godt på flere ulike arenaer. 

Det gjøres utvilsomt et godt arbeid blant våre oppdrettere i landet. 
En oversikt over det samlede antall premier i de ulike klasser for 2014:  

 
2014 Sum 
 

Premie 1 2 3 4 5 6 

UK 70 76 26 1 3  

AK  68 117 29    

VK  80 47 37 20 9 4 
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Sammenlignet med 2013, så har antall premier sunket betraktelig, og det 
spesielt i UK. Det er høsten som har hatt nedgang i antall premier, og det kan ha 

en sammenheng med et dårlig rypeår. Nedgangen er representativ med andre 
raser. 
 

 

2.2.3 Hunder som har utmerket seg spesielt  

 
Til tross for at det er mange hunder som har gjort seg bemerket på jaktprøver i 
2014 er det noen som har utmerket seg spesielt:  

 
UK 

 

Ballbergkampens 

Elle Melle 

Asgeir og Mette 

Bjørklund 

 Nr 2 Årets unghund FKF 

 Nr 2 Norsk Derby 

Spira av Snarum 

 

Morten Fuglerud  Nr 1 Sør-Norsk 

unghundmesterskap 
 

 

Rockebyen`s Happy Lise og Roger Pedersen           Nr 4 Norsk Derby      

 

Hadselsøya`s Alex 2 Royer Andre Larsen           NR 5 Arctic cup 

 
VK 
 

G-Tjikkom av 
Miessevarri 

Ronny Jørgensen  NM Vinner Vinter 
 Nr 1 årets hund FKF 

 Nr 1 individuelt NM-lag 
vinter og Høst 

Bjerkaasen`s ET-
Erte-Berte 

Elisabeth og Asgeir 
Bjerke 

 NM vinner Høst 

Bjerkaasen`s BK 
Triac 

Elisabeth og Asgeir 
Bjerke 

 Nr 2 NM Høst 

Imingen`s LK Non 
Stop 

Stein Jørgensen  Nr 4 NM Lavland 

Follsjøen`s Emilie Eldri Kjørren og Jørn 
Presterudstuen 

 Nr 3 årets hund FKF 

Kvernsjøberget`s 
Jippi Quattro 

Morten Charles Jensen          Vinner Sølvhunden 

 
 

2.2.4 NM lag 

 
NM lag Vinter 

NISK-laget ble nr 2 på NM lag vinter med følgende lag: 
 NJCH G-Tjikkom av Miessevarri, Ronny Jørgensen 
 NJCH Sarafjellets Fit-For-Fight, Kristine Thybo-Hansen 

 Yggdrasil KN-Roxo, Øyvind Kleiven 
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NM lag Høyfjell 
NISK-laget ble nr 2 på NM lag Høyfjell med følgende lag: 

 NJCH G-Tjikkom av Miessevarri, Ronny Jørgensen 
 N SE UCH Follsjøens Emilie, Eldri Kjørren og Jørn Presterudstuen 
 NJCH US Terra, Remi Skar 

 
 

 
 
NM lag lavland 

NISK-laget fikk 7 plass på NM lag lavland med følgende lag: 
 Red Garlic`s Plopp 

 Red Garli`s Pralin 
 Bjerkaasen`s BK Triac, Elisabeth og Asgeir Bjerke 

 

 

2.3 NorgesCup 2014 
 
Norgescup 2014 er en uoffisiell norgescup for vår rase. Den baserer seg på 

innmeldte resultater. Cupen danner et godt bilde over alle premier som hentes 
av irsksettere. For resultater, se nisk.no. 
 

2.4 Nye norske jaktchampioner 
NB!! 

Til tross for at jaktprøvene i 2014 var preget av lite fugl, fikk vi 6 nye norske 
jaktchampionater i 2014. Det var: 

Norsk Jakt  Champion 

  02402/08 " U S " Terra Skar, Remy M,  

02409/08 " U S " Blue Lagoon Kjellevold, Roald,  

21627/08 Pasvikdalens Nemo Johnsen, Dag Stian, 

NO31671/11 Sarafjellet,s Fit-For-Fight Hansen, Kristine Maria Thybo,  

SE52216/2010 Red Garlic'sS Prallin Myyrhaug, Ulrik//Dyngeland Christel 

   
2.5 Nye utstillingschampioner 
 

Følgende hunder oppnådde i løpet av 2014 tittelen NUCH 

Norsk Utstilling Champion 

  NO37141/12 Røde Hunders Janky Moastuen, Jan Erik 

NO39959/11 Valaskjalv's Hrymr Nymark, Vigdis,  

NO39966/11 Valakjal’s  Whisky Nymark, Vigdis,  

NO42616/11 Lundebakken's Fg Queen Lund, Marit Synnøve Brath og Lund 

NO57564/10 Gagganjunis Orion Frenning, Ingrid 

NO57726/10 Vieksa's Sealgaire Pettersen, Sigurd Tore 

NO57897/11 Red Dubliner Bao Miss Lakris Aateigen, Eli Anette 

   



15 

 

Norsk Jakt Champion 
(Kombinert) 

  
NO44145/10 Endalausmarka's Moira Haugen, Arnstein 

 

Kilde: www.nkk.no  

 

3 Avlsarbeid    

3.1 Avlsrådets sammensetning i 2014 
 

Etter at lovene ble endret på Representantskapsmøtet (RS) i 2013, er det bare 
leder av avlsrådet som skal velges av RS. Det er så opp til styret å oppnevne så 
mange som de finner nødvendig til å gjennomføre de tjenester avlsrådet er 

pålagt. Styret har det overordnete ansvar for avlsarbeidet. 
 

Følgene har i 2014 stått for arbeidet i avlsrådet. 
 

 Tor-Hartvig Bondø, leder og hovedstyremedlem. 
 Eli A. Aateigen, medlem med ansvar for godkjenning av avlshunder. 
 Kenneth Mossige, medlem med ansvar for kullgodkjenning. 

 Thomas Ottesen, medlem med ansvar for irsk rød og hvit setter. 
 

3.2 Avlsrådets funksjoner 
 
Avlsrådet er et fagutvalg underordnet styret som opptrer på vegne av klubben 
innenfor sitt funksjonsområde. Avlsrådet skal i avlsrelaterte spørsmål jobbe for 

klubbens målsetting om å utvikle den irske setter som en allsidig jakthund, med 
et funksjonelt og rasetypisk eksteriør, et robust gemytt og en god helse. 
Avlsrådet er i tillegg et veiledende og informerende organ for klubbens 

medlemmer i avlsrelaterte spørsmål. Avlsrådet vedlikeholder lister over 
avlshannhunder, avlstisper og valpekull godkjent av NISK. Avlsrådet registrerer 

også alle eksteriør- og gemyttanmerkninger. 
 

3.3 Retningslinjer 
 
Avlen foregår etter de retningslinjer/avlskriterier som ble vedtatt i først i 1995 og 
siste gang oppdatert etter vedtak på GF i 2013. Der det ble vedtatt en 

presisering om beregning for HD for avkom samt krav om anbefalinger om PRA. I 
2013 ble det innført et krav om kjent status for PRA rcd1 og rcd4 og CLAD for 

avlshundene. Dette kravet ble gjeldende fra 1.1.2014.  
For paringer utført etter 1.4.2014 er det er krav til kjent status for PRA rcd1 og 
rcd4 og CLAD for begge foreldre for å kunne registrere avkom i NKK DogWeb. 

Dette skjer etter vedtak på RS 2013, et vedtak som ble godkjent i NKK 
sunnhetsutvalg i november 2013. De gjeldene kriterier finnes på avlsrådets 

sider. I tillegg disse forholder avlsrådet seg til NKKs etiske retningslinjer for avl, 
som er nedfelt i retningslinjene / avlskriteriene til NISK. 
 

http://www.nkk.no/
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3.4 Møtevirksomhet 2014  
 
Avlsrådet har hatt et felles møte med styret på Gardermoen. Ut over dette 
foregår saksbehandlingen i avlsrådet gjennom e-postkommunikasjon og på 

telefon. 
Avlsrådet har som mål at alle henvendelser skal besvares inne 3-7 dager. Dette 

gjelder også for godkjenning av avlshunder og kull. Dersom det forventes at det 
vil ta lengre tid å fatte vedtak om en sak, skal det normalt varsles om dette 
innen 3-7 dager. Saksbehandling for dispensasjoner skjer ved at avlsrådet 

utarbeider innstilling til styret, som fatter vedtak. 
 

3.5 Felles avlsråd FKF 
 

Avlsrådsleder har deltatt på flere møter i FKF’s felles avlsråd. Referater fra disse 

legges ut på FKF’s sider. FA fungerer for tiden godt, og vil forhåpentlig fortsatt 
være et viktig organ for felles avlssaker.  

 

3.6 Saker som avlsrådet har jobbet med i 2014 

 
I tillegg til godkjenning av hunder og kull, har siste arbeidsår vært preget av at å 
forbedre systemer for rapportering. Avlsrådet jobber også med et system for å 
dele statistikker og oversikter som jobbes fram på våre nettsider.  

DNA testing for PRA er kommet godt i gang. Vi kan gledelig nok fastslå at: 

1. Det ikke er funnet bærere av PRA rcd1 

2. Andelen bærere av PRA 4 rcd4 er mindre ca.12%. Det betyr at vi per i dag 
ikke har hatt behov for å utelukke noen av våre hunder fra avl følge av 

disse genetisk betingede sykdommene.  

 

3.7 Nye registreringer i 2014 
 

Oversikten som står nedenfor er hentet fra NKKs database (Dogweb) og våre 

egne lister over godkjente kull. 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Totalt antall hunder registrert 409  469 537 440 558 550 

Antall importer nyregistrert 13  18 18 14 6 24 

Antall norskfødte nyregistreringer 396  451 519 426 552 526 

Antall norskfødte kull (reg. år) 60 66 74 64 72 72 

Gjennomsnittlig kullstørrelse 6,6  6,8 7,1 7,2 7,5 7,3 

Godkjente kull på valpelisten  26  26 46 30 20 37 

 

3.8 Hofteleddsdysplasi (HD) 
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Avlsrådet ser at trenden med forholdsvis lite antall hunder som får sterk 

og middels grad fortsetter. Årene 2009-20012 har det vært en liten 
økning i andelen svak grad HD. Slike stigninger finnes jevnlig siden HD 

registreringen startet. 

Isolert sett ser 2014 ikke ut for å bli en god «HD-årgang». Vi er av den 
oppfatning at det er behov for se på våre avlskriterier, slik at en kan 

stoppe hunder som viser seg å gi mer HD en kriteriene tillater tidligere 
enn hva som er tilfellet i dag. 

Avlsrådet følger situasjonen tett, og vil fortsette å følge utviklingen av HD 
indekser. Styret registrerer med beklagelse at NKK sin HD indeks 

registrering i DogWeb ikke holder en standard som gjør at en for 
øyeblikket kan ta hensyn til denne. Dette er problemet er drøftet med 

NKKs avlskonsulent. 

 

Tabellen under viser HD utviklingen de ti årene fra 2004-2013. 

 

År født  Ant. Regh Ant.rtg Ant.fri % fri Svak Middels Sterk 

2004 445 214 192 89,7 % 12 9 1 

2005 463 246 217 88,2 % 18 11 0 

2006 466 257 207 80,5 % 19 23 8 

2007 452 215 188 87,4 % 12 13 2 

2008 581 251 218 86,9 % 25 6 2 

2009 522 215 176 81,9 % 26 9 4 

2010 558 228 193 84,6 % 25 7 3 

2011 440 188 151 80,3 % 22 11 4 

2012 527 197 170 86,3 % 18 5 4 

2013 450 120 95 79,2 % 16 8 1 
 

 (Merk. foreløpig lav andel rtg. i 2013) 

 

3.9 Innavlsgrad på irsk setter  
 

Avlsanalysen på irsksetter viser at 2014 ikke var like gunstig som foregående år. 

Styret har fortsatt fokus på informasjon rundt dette, og håper at dette er 
tilstrekkelig til å nå klubben mål i RAS. Av de godkjente kullene i 2014 var det 

fire kull med over 10 i innavlsprosent (COI), men likevel under grensen klubben 
praktiserer på 12. 
 

 Høyeste var på 11,3, mens gjennomsnitt for alle godkjente kull var på 5.04. I 
2013 var snittet 3,462. 

 
Avlsrådet følger situasjonen, men mener samtidig at verken utvikling av 
gjennomsnittlig innavlsgrad, kullstørrelser, eller andre helsemessig varselsignal 

om at rasen har et innavlsproblem er til stede. Dog gjentas det at det er viktig at 
vi kan få en større bredde av hannhunder som benyttes. 
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3.10 Gentesting Canine Leukocyte Adhesion Deficiency (CLAD) 

Progressiv retinal atrofi (PRA). 
 

Fra 1.4.2014 er det krav til kjent status for CLAD, PRA rcd1 og PRA rcd4 til 

foreldrene for alle valper som skal registreres i NKK DogWeb. Pr mars 2015 var 
det ikke funnet bærere av PRA rcd1, mens andelen bærere blant hunder som er 

testet for PRA rcd4 var på samme tidspunkt 12%. 

Dette er gledelig lavt, og viser det samme som første år med testing. Det tyder 
på at vi er kommet i gang med testing før disse genetiske betingede 

sykdommene er blitt et problem for våre rase. I løpet av få år vil, vi 
sannsynligvis ha en avlsbase med hundenes gener er vasket for disse 

sykdommene. 

Klubben har all grunn til å være stolte av jobben den gjør for å befeste 
irsksetteren som den friske setteren. 
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 Godkjente paringer på NISKs valpeliste fra 1.1.14–31.12.14 

 

I 2014 ble det registrert 60 kull. Samme år godkjent avlsrådet 26 kull. Det betyr 
at 43 % av registret kull og kull avlet i henhold til klubbens kriterier. I 2011 var 
forholdet 47, i 2012 66 % og 2013 40%. 

Følgende paringer ble godkjent av NISK avlsråd i 2014: 
 

Navn mor Navn far Oppdretter Innavl% 
NSUCH Heggelifjellets Fie Heggelifjellets Maddox  Morten Risstad 5,86 

Heggelifjellets K-Acerinox2 Heggelifjellets Maddox  Jan Roger Hegli 10,585 

Bjerkaasen's ET-Erte Berte  Rosenlias Shadow Elisabeth Haukaas Bjerke 6,477 

Einunndalens A-Mira Furunakkens Balto Alf Geir Pedersen 2,668 

Kvernsjøbergets Jippi Quattro Heggelifjellets Maddox  Morten C. Jensen 10,089 

Rypebuas Adine 
Hugo Boss av 
Kjerringholm Bjørnar Sjåmo 3,352 

E-Alva av Missevarri Jalgevaddas Riddu Roald Elvenes 9,147 

Pasvikdalens Vita Hjertego Settermosens Aberlour Geir Koppen 0 

Neadalens Kira Imingens LK Rayban Jan Harald Fremo 3,156 

Essex 
Hugo Boss av 
Kjerringholm Vidar Moldvær 0 

NUCH Lundebakkens Fg 
Queen Pasvidalens Nemo Marit Brath Lund 2,137 

IMINGENS LK INDI IMINGENS PR PRINCE ASLE SVINSÅS 7,935 

Lundebakken's FG Sara Arro av Miessevarre Stein -Are Wara 2,789 

Tømlias D Raya  Røde Hunders Janky  Anne Moum Mediaa 1,678 

Skrimfjellet's Gaja J-Tyfon av Kjærringholm 
Øyvind Torgersen, Linda 
Bekkevold 4,448 

Fagermoa's Honey Settermosens Aberlour Oddveig og Tore Mæhla 0 

Bjerkaasen's Bk- Soki Heggelifjellets N-Fant Andreas Stø 5,287 

Budalen's Champis H-Solution Av Missevarri Stein Jørgensen 4,212 

Heggelifjellets N-Indie Heggelifjellets Oter  Daniel Bjerkom/Linn T.Storvold 9,662 

Heggelifjellets Heaven Settermosens Apollo Jan Roger Hegli 0 

G-Kira Av Miessevàrri Jalgesvaddas Riddu Arild Kristoffersen 5,535 

Amy 
 H-Solution Av 
Miessevàrri  Kristin Romundstad 11,367 

Fresbekkens Baluba  
 H-Solution Av 
Miessevàrri  Tonje Rønning 6,347 

Imingens Lk Prinsesse Ariel Imingens St Troy Nina og Per Arne Kjelsberg 10,802 

Rypebua's A-Mercedes  Imingens PN Vegas   Lene og Trygve Moen 1,127 

Hadseløyas Azza 
Hugo Boss av 
Kjerringholm Royer Andre Larsen 6,39 
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3.11 Nye avlshunder i 2014  
 

Avlsrådet har behandlet søknad fra eiere, og godkjent følgende hannhunder i 
2014: 

 

Reg.nr. Navn Mor Far Eier 

NO56075/12 
Heggelifjellets 
Oter 

Heggelifjelelts 
Heaven 

Hugo Boss av 
Kjerringholm Jan Roger Hegli 

NO46177/10 Nøsteråas Tobias 
Skillevollens H 
Emma "US" Tomas Berit og Ola Kulset 

NO37144/12 

Røde Hunders 
Ben Redic Fy 
Fazan 

Rødehunders Mi-
Rakel 

Settermosens 
Abelour Ole Marius Sæter 

03086/07 
Neadalens Litj-
Per Neadalen Bama 

Kvikneskogens 
Trym John Harald Elven 

NO33396/11 
Imingens Pr 
Prince 

Imingens Li Pin 
Up 

Storstogas 
Robbie Trond Karlsen 

NO55510/10 
Skogrypa's Black 
Hawk  Midtkiløras Lita 

Midtkiløras 
Milan II Jørgen Krabbedal 

NO37141/12 
Røde Hunders 
Janky 

Rødehunders Mi-
Rakel 

Settermosens 
Abelour Jan Erik Moastuen 

NO45121/12 
H-Solution av 
Missevarri 

E-Alva av 
Missevarri 

Jalgevaddas 
Riddu Jan Håvard Høyer 

NO45120/12 
H-Romeo av 
Missevarri 

E-Alva av 
Missevarri 

Jalgevaddas 
Riddu Roald Elvenes 

NO42544/13 
Imingen`s Pn 
Vegas 

Imingens Li Pin 
Up 

Pasvikdalens 
Nemo 

Kaja og Nina 
Kjeldsberg 

NO39323/10 
My Hunter Mr 
Button My Hunter Zana Ibber Tarjei Bråtveit 

NO57896/11 
Red Dubliner Bao 
Theo 

Kastellhagens 
Artemis Ilva 

Guri Malla's 
Oscar Fred Ivar Aasand 

DK07568/2007 
Settermosens 
Apollo Lohmans Jaffa Ibber Terje Hilding 

NO39959/11 
Valaskjalv`s 
Hrymr Valaskjalv`s Tokk Midtkiløra`s Ali Vigdis Nymark 
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Tisper 
 
Avlsrådet har behandlet søknad fra eiere til og godkjent følgende tisper i 2014: 

 

Reg.nr. Navn Mor Far Eier 

24863/04 US Maximara US Tamara US Zimbad 

May Britt 
Kverkild og 
Ronny Aksnes 

NO35878/10 
Rypebua's A-
Mercedes Neadalens Rypa 

Valeheia's 
Killakee Lene Moen 

SE33882/2010 Rastorps Fudgè Rastorps Tyra 
Red Garlic's 
Gourme 

Bjarte 
Søgaard 

NO41365/11 
Valeheia's 
Pawnee Valeheia's Yuma 

Neadalens 
Djærven 

Åge og Inger-
Karin 
Røssland 

NO36836/10 
Søndenåhaugen's 
Millie 

Lundebakken's 
TD Luna 

Settermosens 
Apollo 

Alf-Inge 
Øvrebø 

NO30274/12  Rypebua's Brava Neadalens Rypa 
Neadalens 
Rypa 

Neadalens 
Rypa 

NO57987/11 
Red Dubliner 
BAO Miss Lakris 

Nuch 
Kastellhagen's 
Artemis Ilva 

Nuch Guri 
Mallas Oscar Eli Aateigen 

NO46180/10 Nøsteråas Tora 
Skillevollens H 
Emma "US" Tomas 

Berit og Ola 
Kulset 

NO21634/08 
Pasvikdaleens 
Vita Hjertego 

Gagganjunis 
Varja 

Ero Lagopus av 
Kjerringholm 

Monica 
Vårdal 
Koppen 

NO11475/08 
Budalen's 
Champis Noaidons P2 

C-Ipkiss ac 
Kjerringholm 

Stein 
Jørgensen 

NO40510/09 Tømtlias D Raya 
Imingens Sa 
Troja 

E-Peik av 
Missevarri 

Anne Moum 
Mediaa 

NO42616/11 
Lundebakken's 
Fg Queen 

Lundebakken's 
TD Fryd 

Red Garlic's 
Gourme 

Marit S.Brath 
Lund og 
Helmer Lund 

12112/06 Follsjøen's Didit Follsjøen's Coya 
Heggelifjellets 
Diaz Harald Brekke 

NO33125/13 
Bjerkaasen`s BT 
Diesel Doris 

Bjerkaasen`s 
Erte Berte 

J-Tyfon av 
Kjerringholm 

Eli Aateigen 
og Roy Åge 
Nesset 

NO54818/10 "US" Dakota "US" Misty 
Glendrisock 
Clancy 

Knut M. 
Barkhall 

NO37491/11 
Heggelifjelelts 
Miss Daisy 

Heggelifjellets 
Heaven 

Imingens LZ 
Toy Per M. Olsen 

NO42614/11 
Lundebakkens FG 
Sara 

Lundebakkens 
TD Fryd 

Red Garlic's 
Gourme 

Stein-Are 
Wara 
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NO30617/13 
Kon-Tiki av 
Kjerringholm 

Con-Spirit av 
Kjerringholm 

Bjerkaasen`s 
BK Triac 

Elisabeth og 
Asger Bjerke 

DK16866/2008 ESEx Bess 
Klippeøen's 
C.Bimbo Vidar Molvær 

NO44145/10 
Endalausmarka's 
Moria 

Furunakkens 
Nikita US Blue Lagoon 

Arnstein 
Haugen 

NO39418/11 
Einunndalens B-
Abby 

C-Irie av 
Kjerringholm 

Skogrypas 
Pascall II Hege Mandal 

NO39423/11 
Einunndalens B-
Billie Neila 

C-Irie av 
Kjerringholm 

Skogrypas 
Pascall II 

Grete S- 
Tegnander 

NO40232/09 
G-Kira av 
Miessavarri Vieksas Vilja Indus 

Arild 
Kristoffersen 

11998/08 
Kreklingrabbens 
Kirah 

Kvikneskogens 
Sarah US Kuliing Trond Engen 

NO43919/12 
Fresbekken's 
Baluba Neadalens Nora 

Farro av 
Missevarri 

Tonje 
Rønning 

NO49922/12 
Neadalen`s Sol 
Angelica 

Neadalen`s 
Super-Belle 

Neadalen`s 
Doppler Silje Jakobsen 

NO33400/12 
Imingen`s PR Iza-
Bell 

Imingen`s LI 
Pin-Up 

Storstoggas 
Robbie Terje Indset 

NO42513/10 
Imingen`s Lk 
Prinsesse Ariel 

Imingen`s sa 
Lollipop "US" Kuling Fredrik Ingilæ 

NO45122/12 
H-Mokka av 
Miessavarri 

E-Alva av 
Miessavarri 

Jalgevaddas 
Riddu 

Kåre Petter 
Nytrøen 

 

 
 
 

 

3.12 Irsk rød og hvit setter  
 

Årets irsk rød og hvit setter ble Alvertoppens Lady Gaga til Sven Erik Eriksen. 

 
Irsk rød og hvit setter er fortsatt en liten rase i Norge. I 2014 ble det registrert 
22 nye hunder. Av disse 22 var en født i 2014 (import), 12 i 2013 (to 

etterregistrerte kull) og 9 i 2012 (ett etterregistrert kull). Det var med andre ord 
ingen norskfødte kull i 2014. Statistikken for de siste årene er dermed slik: 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Totalt antall hunder 
registrert 

22 2 2 22 10 13 8 

 
 
Nye avlskrav om kjent DNA-status for Canine Leukocyte Adhesion Deficiency 

(CLAD) og Von Willenbrands Disease (vWd) fra 1.4.2014 
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Fra 1.4.2014 ble det innført krav til kjent status for CLAD og vWd til foreldrene 

for alle irsk rød og hvit setter-valper som skal registreres i NKK. 
 

NKK sunnhetsutvalgets (SU)  vedtak var slik: 
SU innvilger Norsk Irsksetterklubb sin søknad om at (…) for rasen irsk rød og hvit 
setter innføres det krav om kjent DNA-status hos foreldredyr for CLAD og Von 

Willebrands Disease (Vwd). 
I overensstemmelse med HS-vedtak 232/12 innføres det samtidig krav om at 

minst én av foreldredyrene i kombinasjonen må være fri for det aktuelle 
sykdomsfremkallende genet. 
Det gis dispensasjon fra krav om kjent status ved bruk av utenlandske hunder, 

importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før 
restriksjonen tro i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for 

slik dispensasjon er at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er 
fri for de aktuelle sykdomsfremkallende genene. Vedtaket trer i kraft for paringer 
foretatt fom 01.04.2014.  

 
 

Registreringsrestriksjon for Hofteleddsdysplasi (HD) fra 1.1.2014 
 

Fra 1.1.2014 ble det innført registreringsrestriksjon for HD hva angår irsk rød og 
hvit setter som skal registreres i NKK. Dette er de samme kravene som i lengre 
tid har vært gjeldende for irsk setter. Her kan du lese mer om de nye 

reglene: http://web2.nkk.no/filestore/Helse/Rasermedregistreringsrestriksjoner2
014.pdf  

 
 
Helsestatus 

 
Hoftekvalitet hos IRHS er det vanskelig å si noe om da populasjonen i Norge er 

liten. Det ble i 2014 ikke testet noen nye hunder. De siste 10 år er det testet 40 
hunder. 5 av disse har fått C eller D, 35 er testet fri. Det gir 87,5% andel som er 

testet fri. Det ble testet to hunder for von Willebrand's disease, begge med 

resultat fri. Testing for CLAD og PRA er ikke registrert i 2014. Høy 

innavlsgrad/lav genetisk diversitet er den største utfordringen for rasen. Etter at 
irsk rød og hvit setter ble anerkjent som egen rase har antall individer vokst 
betraktelig, men antallet er fortsatt lavt internasjonalt med en relativt høy 

innavlsgrad, særlig når innavlsgraden beregnes over ti generasjoner. Majoriteten 
av irsk rød og hvit setter internasjonalt er avlet som utstillings- og 

selskapshunder. Det er et relativt lavt antall jaktlinjer, og disse er i stor grad 
nært beslektet. Det er viktig å øke den genetiske diversiteten i rasen og hindre 
fremveksten av helsemessige- og genetiske problemer som følge av innavl. Det 

er bedre å handle forebyggende for å forhindre et økende problem enn å vente til 
situasjonen er enda mer kritisk. Det internasjonale utavlsprogrammet er 

opprettet for å bidra til å øke den genetiske bredden i populasjonen, som er på 
et kritisk lavt nivå. 
 

Utavlsprogram irsk rød og hvit setter – x-registeret tatt i bruk for første 
gang i 2013 

 
Det er i 2013 for første gang registrert en hund i Norge som del av det 
internasjonale utavlsprogrammet. Hannhunden Craigrua Dahy er importert til 

http://web2.nkk.no/filestore/Helse/Rasermedregistreringsrestriksjoner2014.pdf
http://web2.nkk.no/filestore/Helse/Rasermedregistreringsrestriksjoner2014.pdf
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Norge av Arild Tveten Aune i Steinkjer fra oppdretter Jim Sheridan ved Craigrua 

Kennels i Irland, rasens hjemland. Moren er irsk rød og hvit setter FTCH Craigrua 
Lucky, far er irsk setter FTCH Ikerrin Crouch And Hold. Dahy er såkalt X1 - første 

generasjons utavl og nyter alle de samme rettigheter på jaktprøver og utstilling 
som andre irsk rød og hvit setter. Dahy er testet fri for arvelige sykdommer 
(CLAD, PRA rcd1, vWd), og er diagnostisert med A-hofter. Dahy er planlagt 

benyttet i minst en norsk parring i 2015. 
I tillegg er det foretatt minst 5 godkjente utkryssparringer i Irland det siste året, 

samt minst en utavlsparring i Nederland. Hvilket betyr at rasen etter hvert får 
tilsig av nytt genetisk avlsmateriale. 
 

På oppfordring fra The Irish Kennel Club har NKK i samråd med NISK i 2012 
besluttet å legge til rette for at også norske oppdrettere kan delta i det 

internasjonale utavlsprogrammet for irsk rød og hvit setter og irsk setter. 
I praksis vil det si at avkom etter utavlsparinger kan registreres i Norge og nyte 
rettigheter hva angår deltakelse på jaktprøver og utstilling nærmere beskrevet i 

utavlsprogrammets regler og retningslinjer. Registrering forutsetter selvsagt at 
reglene og retningslinjene stadfestet i programmet blir fulgt, og at en skriftlig 

bekreftelse fra «the Outcross Comitee» vedlegges registreringsanmeldelsen. 
Programmet vil således helt og holdent være administrert gjennom den 

internasjonale utavlskomiteen i rasens hjemland Irland. NISK v/avlsrådet 
vil få tilsendt en kopi fra NKK av alle godkjente utavlsregistreringer i Norge, 
inkludert en kopi av den obligatoriske godkjenningen fra «the Outcross 

Comittee». 
 

All informasjon om utavlsprogrammet, herunder regler og retningslinjer, ligger 
på hjemmesiden til den irske kennel klubben: 
 
http://www.ikc.ie/international-outcross-programme-irish-red-and-white-setters-and-irish-red-setters  
 

 

 

3.13 Utstilling  
 

NISK fokus på utstillingsfronten handler om å fremme rasen som en funksjonell, 
rasetypisk jakthund. Vi jobber kontinuerlig med dette, og opplever at man ser 

flere og flere hunder som både representerer et høyt nivå eksteriørt og jaktlig.  
  
Norsk Irsksetterklubb har i 2013-2014 gitt støtte til utdanning av tre nye 

eksteriørdommere for rasene irsk setter og irsk rød og hvit setter. Dette er Rune 
Tyvold, Jørn Presterudstuen og Eldri Kjørren. Alle disse har bestått alle 

eksamener og har nå tatt fatt på elev- og aspirantarbeidet for å kunne 
godkjennes som dommere. Rune Tyvold er allerede godkjent for blant annet irsk 
setter. Dette ser NISK på som et ledd i vårt arbeid for å forvalte vår rase som en 

funksjonell, rasetypisk brukshund. NISK ønsker dommere som har erfaring med 
og god kjennskap til brukskravene til våre raser.  

  
NISK ved hovedstyret har også i 2014 vært medarrangør i Fellesutstillingen på 
Bogstad. Det var Ragnar Hjorth som dømte de oppmøtte irske settere, dessverre 

hadde vi ingen rød/hvite representanter dette året. Det var Budalens Champis til 

http://www.ikc.ie/international-outcross-programme-irish-red-and-white-setters-and-irish-red-setters
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Stein Jørgensen som ble BIR og My Hunter Mr. Button til Tarjei Bråtveit som ble 

BIM.  
  

Videre har våre avdelinger avholdt flere utstillinger i 2014 som det redegjøres for 
i de respektive avdelingers årsberetninger. 

 

4 Informasjon 
 
Styret har fortsatt som mål at informasjonsarbeidet i klubben skal være av høy 
kvalitet slik at medlemmene får god og relevant informasjon i alle de 

informasjonskanaler klubben benytter. Fortsatt er det pr i dag i hovedsak 
klubbens hjemmeside www.nisk.no og bladet Fuglehunden, som er de viktigste 

informasjonskildene , men som mange andre har NISK sin egen profil på 
Facebook som også brukes til informasjon. På Facebook er det også åpent for en 
mer interaktiv dialog med medlemmene. 

 
Personen som i 2012 fikk rollen som informasjonsansvarlig har gjort en svært 

god jobb. Sist år har våre sider i FH blitt både mer allsidige og interessante.  
Stoffet er variert og presentert på en god måte. Det krever mye innsats og følge 
dette opp, og derfor etterlyses stadig stoff og nye emner det kan skrives om. 

- Mailadresse: info@nisk.no  
 

4.1 NISKs hjemmeside 
 

Styret har valgt å videreføre en løsning hvor relativt mange har tilgang til å legge 
ut informasjon på hjemmesiden uten for strenge rammer. Dette har etter vårt 
syn fungert bra og gir en levende hjemmeside med tidsaktuell informasjon.  

Vi har imidlertid begynt å se på om sidene kan gjøres bedre og lettere å finne 
frem i. Dette  har også kommet som ønske fra avdelinger. To av styrets 

medlemmer har som oppgave å komme med forslag til utbedringer. 
 

4.2 NISK i Fuglehunden 
 
NISK har på lik linje med de andre klubbene faste sider til klubbstoff i 

Fuglehunden.  
Carl Jørgen Seljestad  som i 2012 fikk rollen som informasjonsansvarlig har gjort 

en svært god jobb. Sist år har våre sider i FH blitt både mer allsidige og 
interessante.  
Stoffet er variert og presentert på en god måte. Det krever mye innsats og følge 

dette opp, og derfor etterlyses stadig stoff og nye emner det kan skrives om. 
Som tidligere oppfordrer vi medlemmer til å sende inn stoff og bilder. Gjerne 

med historier fra jaktturer og andre opplevelser. Dette fenger leserne og det liver 
opp sidene med bilder. 
 

   

4.3 Søk på hund 

 

I oktober 2010 inngikk styret i NISK en samarbeidsavtale med Bergen IT senter 

(BITS) om levering av en ny plattform for ”Søk på hund”.  

http://www.nisk.no/
mailto:info@nisk.no


26 

 

 

Etter styrets syn fungerer den valgte løsningen på en bra måte, selv om det er 
rom for å gjøre forbedringer. Det er nedsatt en komite med personer fra  

FKF/NKK som ser på nye løsninger i forbindelse med datasystemet til NKK. 
Styret og avlsrådet har gitt innspill til NKK via FKF om ønsker til forbedring. Noen 
forbedringer er ønsket fra flere av raseklubbene som her et samarbeid om dette. 

 

5 Arrangement 
 

5.1 NM HØYFJELL 
 

Nisk sto som arrangør av NM Høyfjell høst/Trippelprøven. 
Et svært vellykket arrangement som vi har all grunn til å være stolte av. 

Vi har derfor valgt å legge ved evalueringen fra FKF: 
 
Til Norsk Irsksetterklubb 

Evaluering av NM-høyfjell høst for stående fuglehunder 2014  

Som en del av kvalitetssikringen av høystatusløpene vil styret i Fuglehundklubbenes Forbund også i år 

komme med en tilbakemelding til arrangører av NM-arrangementene. Dette for at arrangørene om 

mulig kan gjøre de jaktprøvene FKF har det direkte ansvaret for enda bedre. En slik vurdering vil 

alltid være subjektiv, men styret vil gjøre sitt ytterste for å gi en konstruktiv tilbakemelding. 

Styret har innhentet sine opplysninger fra dommere, deltagere og ved egen tilstedeværelse. 

Styret har den oppfatning at arrangementet i sin helhet framstår som meget vel gjennomført med en 

imøtekommende og ryddig prøveledelse.  

1) Dommere.  
Tilbakemeldingen fra dommerne er meget god.  Styret i FKF har fått tilbakemelding på at alle føler 

seg vel tatt i mot og er skikkelig behandlet. 

NM-arrangørene har selv ansvaret for å skaffe dommere til NM 1. dag. Kvaliteten på dommerne denne 

dagen er av like stor betydning som i semifinaler og finalen. Den enkelte dommers omdømme er 

derfor av stor betydning ved utvelgelse av dommere. Her er det viktig at arrangøren er bevisst sitt valg 

av dommere. Det har i år vært tilbakemeldinger fra deltagere på varierende kvalitet på dommerne 

første dag uten at FKF vil laste arrangøren for dette. 

2) Opprop og administrasjon 
Organiseringa rundt opprop var meget god. Organiseringen med partifordeling og kontroll av partiene 

det samme. 

Internettsidene framstår som oversiktlige og ryddige. Oppdatering og korrigering av ventelistene var 

meget god og arrangørens innsats for å ajourføre ventelistene var tilfredsstillende. Oppdateringer ble 

raskt lagt ut, også under NM-lag og er forbilledlig. Oppslag på veggen på hovedkvarteret var ute i 

rimelig tid. 

Alle NM-kvalifiseringspartiene fikk gå på Kongsvold / Hjerkinnterrengene. Dette er etter FKF-styrets 

ønske. Avtalene rundt vår bruk av Kongsvold- / Hjerkinnterrengene begrenser antall hunder til start 

per dag til ikke over 200, noe arrangøren har overholdt. 

3) NM-lag 

Lagene ble godt tatt i mot og det var plass til alle interesserte under middagen onsdag. Det er positive 

tilbakemeldinger på gjennomføringen av arrangementet.  

NM-høyfjell 2014 var et meget vel gjennomført arrangement og styret i FKF er meget fornøyd med 

arrangementet. 

Med ønske om fortsatt godt samarbeid. 

Styret i FKF 
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5.2 Profilering - messer 
 

NISK var som vanlig representert med en stand på Villmarksmessen, Lillestrøm. 
Dette er en god arena for å nå potensielt nye medlemmer og dette er en viktig 

oppgave. I 2014 var det avdeling 2 som hadde ansvaret og utførte en god jobb. 
Hyggelige representanter for klubben og med representative hunder, gjør at vi 
får vist frem klubben, og får vis frem vår flotte rase. Det resulterer også i noen 

nye medlemmer. 
 

6 Økonomi  
 

6.1 Regnskap 
 

Regnskap for driftsperioden 2014 fremgår i et eget vedlegg.   

 

6.2 Revisjonsberetning 
 

Revisjonsberetning fremgår i eget vedlegg til regnskapet. 

 

7 Forslag drift 2015  

   

7.1 Handlingsplan 
 

De tidligere vedtatte punkter i handlingsplanen jobbes videre med. 

Det er fortsatt mye å gripe fatt i her. 
 
Vi har så smått begynt å jobbe litt med å få til egne tiltak/opplegg for ungdom. 

Her er allerede en av våre avdelinger i gang og har opprettet egen 
ungdomsgruppe. – Et spennende tiltak. 

Videre så har vi valgt en komite som skal begynne å 
planleggeaktiviteter/opplegg i forbindelse med vårt 100 års jubileum. 
 

7.2 Fastsette årskontingent for 2015 
 

Ingen forslag om endring. 
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7.3 Innkomne forslag 
 

Det foreligger ingen innkomne forslag 
 

 

7.4 Budsjett 
  

Styret har på selvstendig grunnlag valgt å foreslå det fremlagte budsjettet.  

Det er basert på bakgrunn av planlagte aktiviteter og anslag over medlemstall 
for 2015.  

Budsjettet fremgår av eget selvstendig dokument.  

 

7.5 Valg   
 

Valgkomiteens innstilling vedlegges som et eget dokument.  

 

 


