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DAGSORDEN 
 

  

1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.       Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere 

3.       Årsberetning for 2016 

4.       Regnskap for 2016 

5.       Budsjett og handlingsplan for 2017 

6.       Innkomne forslag 

7.       Valg av avdelingsstyre 

8.       Valg av valgkomite 

9.       Valg av deltaker til representantskapsmøte 

10.     Valg av revisor 

11.     Kåring av årets hunder 
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ÅRSBERETNING 2016 
Norsk Irsksetterklubb, Avdeling 1 

  Oslo, Akershus og Østfold. 

 

STYRETS SAMMENSETNING: 

 

Heidi Aandahl                                            Styrets leder 

Anders Fledsberg                                      Styremedlem og kasserer 

Trygve Moen                                             Styremedlem 

Terje Tofthagen                                        Styremedlem 

Dagfinn Elstad                                           Styremedlem 

 

 

STYRETS ARBEID: 

 
Styremøter 
Styret har under perioden avholdt fem telefonstyremøter. Oppgaver 
er fordelt mellom styrets medlemmer etter behov. 
 
Representantskapsmøte 2016 

RS ble avholdt den 8. mai på Gardemoen hvor styret var representert 
ved Anders Fledsberg. 

  



AKTIVITETER 2016 

 

Foredrag med Anders Landin 
Som forventet ble det fullt hus på Nordre Lindeberg gård når Anders 
Landin kåserte over temaet «Fra valp til ferdig fuglehund». Anders 
Landin er en meget erfaren og populær instruktør og foredrags- 
holder, som gjentatte ganger har vunnet både "Riksprov" og 
"Fullbruksprov" i Sverige. Det var en lydhør forsamling som fikk en 
oppriktig leksjon i hvordan Landin trener sine egne hunder.  
 

Dressurkurs i tre deler  
Også i år har vi avholdt dressurkurs for våre medlemmer. Kurset ble 
avholdt som et intensivkurs med 11 deltakere over tre deler; 
herunder:   
 

Del 1:  Grunndressur, appelldressur. 
Del 2:  Ro i oppflukt med duer som provokasjon. 
Del 3:  Ro i oppflukt med rapphøns og fasaner som provokasjon  
 

 
DEL I   
Del I ble avholdt 11 og 12 juni på Solbakken/Årnes hos Lene og 
Trygve Moen. Ansvarlig instruktør var Lene Moen. Medinstruktør var 
Dagfinn Elstad. Cato Jonassen stilte som mentor og observatør. Det 
ble som ventet en meget intensiv og krevende helg for både hunder 
og førere. Cato Jonassen verdiøket som vanlig kurset med sin enorme 
kunnskap. Nok en gang viste han hvordan man med forholdsvis enkle 
teknikker, og riktig timing, kan forvandle en hund fra null fokus til full 
fokus på noen få minutter. 

  



DEL II  
Del II ble avholdt den 2 og 9 august hos Knut Gunnar Sørlie på Kløfta. 
Duer ble brukt som provokasjon, og målsetningen var "ro i oppflukt 
på støkk". 11 entusiastiske og lærevillige ekvipasjer deltok disse 
ettermiddagene, hvor Knut Gunnar (KG) leverte "rene ord for penga" 
som vanlig. Gode spørsmål og svar under kaffepausene bidro til å 
verdiøke innholdet i kurset ytterligere.  
 
 

DEL III  
Del III ble avholdt hos Stian Aaserud på Årnes/Togstad den 29 og 30 
august. Her ble hundene testet på rapphøns i kontrollerte situasjoner 
før de fikk lov til å slippe løs på jordene i selvstendig søk etter fugl. Ro 
i oppflukt på hønsefugl (rapphøns og fasaner) var ambisjonen disse 
dagene.  
 

 
Fasancup – klubbmesterskap 2016 

Under klubbmesterskapet hadde vi 9 hunder i UK og 22 hunder i AK. 
Arrangementet ble som "vanlig" gjennomført hos Stian Aaserud på 
Togstad. I kvalifiseringen ble de fremmøtte ekvipasjene delt inn i tre 
partier. Vi hadde som vanlig godt med fugl, og ikke minst sprek fugl, 
som gjorde at de aller fleste fikk sine sjanser. Vi møttes til lunsj i 
grillhytta der det knitret godt i bålet hvor det ble fortært grillmat av 
ymse slag. Etter at dommerne hadde diskutert seg frem til hvilke 
ekvipasjer som hadde gjort seg fortjent til finaleplass så var vi igjen 
klare til dyst. De som ikke kom til finalen fikk som vanlig anledning til 
å trene resten av dagen i følge med instruktør. Finaledommer for 
dagen var Tore Lie, som utøvet dommergjerningen med stø hånd 
som vanlig. UK ble vunnet av US Ull og Patrick Øversveen, som var 
den eneste ekvipasjen med tellende fuglearbeid i finalen. AK ble 
vunnet av Rastaskogens Cava og Ingemar Söderström, som ble 
klubbmester for fjerde året på rad. Nummer to i AK ble Rosenlias 
Toddy og Hege Rosenlund. Vi takker alle som deltok og gjorde dette 
til en trivelig dag på stubben, og ønsker dere alle velkommen tilbake 
neste år. 
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REGNSKAP FOR 2016 
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BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2017 

 

 

 

Aktivitetskalender 2017 

 

MÅNED DATO AKTIVITET STED TID PÅMELDING INFO 

Januar 30.01. Årsmøte Nordre 

Lindeberg gård 

19:00 Ingen påmelding 

Mars 31.3.-2.4. Camp Villmark Lillestrøm  Trenger flere som kan stå på 

stand. 

Mai 20-21.5. Dressurkurs del 1 Solbakken 17:30 heidi.aandahl@vikenfiber.no 

Mai 31.5. Utstillingskurs Solbakken   

Juni 7.6. Jubileumsutstilling Nordre 

Lindeberg gård 

17:00 Info om dommer kommer 

senere. 

Juni 10.6. Jubileumsmiddag Lofthusbadstua 18:00 Mer info kommer senere. 

August Uke 32 Dressurkurs del 2 Kløfta KG 17:00 Mer info kommer senere. 

August Uke 33 Dressurkurs del 2 Kløfta KG 17:00 Mer info kommer senere 

August Uke 35 Dressurkurs del 3 Skogbygda 17:00 Mer info kommer senere 

August Uke 36 Dressurkurs del 3 Skogbygda 17:00 Mer info kommer senere 
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INNKOMNE FORSLAG 
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VALG AV AVDELINGSSTYRE 

Leder: Heidi Aandahl - tar gjenvalg 1 år 

Styremedlem og kasserer: Anders Fledsberg - tar gjenvalg 2 år 

Styremedlem: Trygve Moen - tar gjenvalg 2 år 

Styremedlem: Terje Tofthagen - tar gjenvalg 1 år 

Styremedlem: Dagfinn Elstad - tar gjenvalg 2 år 
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VALG AV VALGKOMITE 
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VALG AV DELTAKER TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 
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VALG AV REVISOR 
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KÅRING AV ÅRETS HUNDER 

Årets hund i UK: Gagganjunis Makker 

Årets hund i AK: Heggelifjellets O-Nova 

Årets hund i VK: Kvernsjøberget`s Jippi Quattro 

Årets utstillingshund: Balbergkampens DX Red Snow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


