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ÅRSBERETNING 2017 
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 2017 

Anders Fledsberg representerte avdelingen under årets RS på 

Gardemoen. 

 

 

 

  



AKTIVITETER 2017 

DRESSURKURS I TRE DELER   

Suksessen fra tidligere år ble også i år fulgt opp med nytt dressurkurs. 
Kurset ble gjennomført som intensivkurs over tre deler; herunder: 
 
Del I:    Teori og grunndressur 
Del II:   Ro i oppflukt på duer  
Del III:  Ro i oppflukt på rapphøns 
 
DEL I   

Del I ble avholdt den 20 og 21 mai på Solbakken/Årnes hos Lene og 
Trygve Moen. Ansvarlige instruktører var Lene Moen og Dagfinn 
Elstad med bistand fra Trygve Moen og Anders Nyberg på enkelte av 
øvelsene. 
 
13 ekvipasjer deltok med Irske Settere i alderen 7 – 36 måneder. Med 
noen få unntak var de aller fleste førstegangseiere. Under del I var 
det grunndressur som stod i fokus, med hovedvekt på øvelser som 
lineføring, kom, sitt og bli. Pausene ble flittig brukt til formidling av 
teori med fokus på lederskap, betydningen av lederskap samt 
hvordan man bør utøve lederskap i det daglige og på jakt. 
 
På søndag hadde vi nok en gang gleden av å "toppe laget" med Cato 
Martin Jonassen som mentor og observatør. Cato har blant annet 
bakgrunn fra Forsvarets Hundeskole. Han er en høyt respektert 
jaktprøvedommer, og kan vise til imponerende resultater med egne 
hunder. 
 
Tilbakemeldingene fra deltakerne var positive. 
 
 
 
 
 
 



 
DEL II  

Del II fant sted den 8 og 17 august med henholdsvis 8 og 6 ekvipasjer. 
Kurset ble gjennomført hos Knut Gunnar Sørlie (KG) på Kløfta med 
duer som provokasjon. Formålet med kurset var å lære hundene at 
fugl i lufta "betyr sitt". KG som har drevet denne typen dressur siden 
1995 delte villig vekk sin erfaring med deltakerne. I pausene hadde vi 
spørsmål & svar – sekvenser hvor også avdelingens egne instruktører 
deltok. 
 
DEL III  
Del III fant sted den 22 og 29 august med henholdsvis 9 og 6 
ekvipasjer. Kurset ble gjennomført hos Stian Aaserud på Årnes med 
rapphøns som provokasjon. Formålet med denne delen av kurset var 
å lære hundene at fugl i lufta fortsatt "betyr sitt". 
 
Her ble hundene testet på rapphøns i kontrollerte situasjoner før de 
fikk lov til å slippe løs på jordene i selvstendig søk etter fugl. Flere av 
hundene tok sine første stander på fugl til stor begeistring for eierne. 
Instruktører for anledningen var NISK sine egne instruktører med 
verdifull bistand fra Stian Aaserud. 
 
Alt i alt er vi meget godt fornøyd med gjennomføringen av kursets tre 
deler. Vi retter en stor takk samtlige bidragsytere. 
 
FASANCUP – KLUBBMESTERSKAP 2017 
Arrangementet ble som vanlig gjennomført hos Stian Aaserud på 
Togstad. Vi hadde 30 påmeldte hunder, og tre partier med håpefulle 
eiere trasket optimistisk ut i terrenget en noe hustrig november- 
morgen. Været må nok ta litt av skylden for at vi ikke hadde så mye 
fuglesituasjoner som vi pleier. Det får vi dessverre ikke gjort noe 
med, men noen hunder klarte allikevel oppgaven. 
 
 
 
 



Lunsjen ble tilbrakt i grillhytta med medbragt grillmat og nykokt 
kaffe. Dommerne plukket etter hvert ut de som hadde gjort seg 
fortjent til en finaleplass, og de øvrige fikk som vanlig muligheten til å 
trene i terrenget resten av dagen. 
 
I Finalen var det kun Tintoramas Frøken Fryd til Ingemar Søderstrøm 
som hadde godkjent fuglearbeid, og han kunne som vanlig ta med 
seg den flotte fasanen hjem. Dette må sies å være litt av en bragd. 
Ingemar har vunnet flere år på rad med sin egenoppdrettede 
Rastaskogens Cava, og gjorde det altså i år igjen, denne gangen med 
en ny hund fra et annet oppdrett. 
 
I AK ble Rypebua`s C-Philippa til Geir Karlsen kåret til prøvens beste 
AK hund; uten tellende fuglearbeid i finalen, men rangert som best 
på søk. 
 
Vi gratulerer så mye til vinnerne. 
 
UTSTILLINGSKURS 
Årets kurs i utstilling ble avholdt hos Lene og Trygve Moen den 31 
mai. Her ble det disket opp med kaffe og kaker på terrassen og 
nyklippet plen. Til å guide oss igjennom kurset hadde vi besøk av 
Hege Rosenlund og Astrid Bruun Haugen. De loset oss trygt gjennom 
betydningen av sløyfer og rosetter i regnbuens farger samt klipp og 
stell i forkant. 
 
De hadde også en flott praktisk demonstrasjon av hvordan man gjør 
en lurvete pelsdott om til en frisyre som er akseptabel til å entre 
utstillingsringen med. Vi fikk en flott innføring i føring av hund på 
utstilling og de fremmøtte fikk prøvd ut dette i praksis. 
 
CAMP VILLMARK 
Camp Villmark ble arrangert 31 mars til 2 april på Norges Varemesse 
utenfor Lillestrøm. Vi hadde mange hyggelige eiere av Irsk Settere 
innom standen, og ekstra hyggelig var det at flere av de andre 



besøkende vurderte å gå til anskaffelse av denne flotte rasen. Vi 
retter en spesiell takk til Siri Kolberg Torgersen, Jørgen Kvandal og 
Anders Fledsberg som delte på å bemanne standen. 
 
JUBILEUMSUTSTILLING – NISK 100 ÅR  
Vi avholdt vår jubileumsutstilling den 3 juni 2017 på Nordre 
Lindeberg gård. Dommer var Jørn Presterudstuen, som gjorde en flott 
og grundig bedømmelse av de totalt 19 påmeldte hundene. 
 
Best i rasen ble Noaidons Ripasso og Morten Buland. Beste tispe og 
BIM gikk til Balbergkampens DS Red Snow og Randi Schultze. Begge 
disse ble tildelt CERT. CK ble tildelt Gulltjønns Ballroom Blitz og Heidi 
Aandahl. Beste veteran ble Jalgesvaddas Trym til Anders Fledsberg. 
 
SAK 4 

REGNSKAP FOR 2017 

Regnskapet for 2017 er ikke ferdigstilt pt. Regnskapet vil bli 
offentliggjort i god tid før årsmøtet. 
 
SAK 5 

BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2018 

Se eget vedlegg. 

 

SAK 6 

INNKOMNE FORSLAG 

 

SAK 7 

VALG AV AVDELINGSSTYRE 

Leder: Heidi Aandahl - tar gjenvalg 1 år 

Styremedlem og kasserer: Anders Fledsberg - trekker seg 

Styremedlem: Trygve Moen - Ikke på valg 

Styremedlem: Terje Tofthagen - tar gjenvalg 2 år 

Styremedlem: Dagfinn Elstad - Ikke på valg 
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VALG AV VALGKOMITE 

 

SAK 9 

VALG AV DELTAKER TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 

 

SAK 10 

VALG AV REVISOR 

 

SAK 11 

KÅRING AV ÅRETS HUNDER 

Årets hund i UK: Rypebuas C-Philippa (Geir Karlsen) 

Årets hund i AK: Gulltjønns Ballroom Blitz (Heidi Aandahl) 

Årets hund i VK: Gagganjunis Makker (Anders Fledsberg) 

Årets utstillingshund: Balbergkampens DX Red Snow (Randi 

Schulze) 

 

 

 

 

 

 

 

 


