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Treningssamling på hovden 

Vi innkvarterte oss på hyttene fredag kveld med reker til middag. Instruktørene sparket igang treningssamlingen ved å 
holde en gjennomgang om føring av hund i fjell. Folk spredde seg litt rundt på de forskjellige hyttene, og praten holdt 
til langt på natt og noen fikk ikke lagt seg i det hele tatt. 

Gjengen våknet til ferdig dekket bord og frokost, før det bar avsted til opprop på parkeringsplassen klokka 09.00. Alle 
til stede. Jan Erik og partiet kunne melde om rypetreff sør for Hovden, allerede før resten av partiene hadde fått på 
seg skiene. Det ble en lang dag med fokus på samarbeid, søk, fuglearbeid og RIOS. Med Nisk avd.4 er det 
selvfølgelig aldri tur i fjellet uten bål og pølser.

Siste parti var tilbake på hytta seks og det ble da servert hjemmelaget lapskaus. Instruktørene hadde gjennomgang av 
hver enkelt hund og fører, og kunne melde om flere fuglearbeid på hvert enkelt parti.

Søndagen startet likt som lørdagen, bare litt kaldere men dog mye klarere. Rundt halv ti var første slipp, og ikke lenge 
etter var det fugl å se på vingene. Det ble flere fuglearbeid enn dagen før, og hver hund hadde sjans på fugl opp til 
flere ganger.

Klubben takker for oppmøte og håper å se alle igjen til neste år!





Treningskveldene

• Treningskveldene torsdager ble nok I år mest besøkt av den samme gjengen på 
ro I oppflukt. Mens det på aversjon mot sau fikk nye besøkende. Disse kommer 
desverre ikke så ofte og deltar på de andre aktivitetene. Tilbudene til klubbens 
medlemmer og andre hundeinteresserte er trening på ro i opp flukt, leirduebane, 
aversjon mot sau samt gode tips og råd om det å ha fuglehund. 
Vi kommer I år til og innføre noe mer oppsyn rundt betaling, 
Så vær flinke og betale før aktiviteten begynner og vis kvitering. 
Leirduebanen er besøkt mer I år en I fjor og vi håper folk har fått testet 
Den nye kasteren og trives med den.
Dere som er hjelpere og instruktører, samt dere på kjøkkenet gjør en 
GLIMRENDE jobb. TAKK 
 



Dressurkurs

• Mai mådende er dressurkurs tiden på skisland. I år fikk vi delt inn I tre 
partier. Valper  - mix 1 – mix 2 
Vi har 3 flotte instruktører som stilte opp åtte kvelder med full fokus på 
deltakerene og deres hunder. De lærte fra seg sine beste råd og ga god 
veiledning til eierene for og nå sine mål I arbeidet mot en dressert hund. 
Vi hadde også en gjeng som sto på inne på kjøkkenet med kaffe og 
bakst, så alle fikk en vellfortjent pause.  







Venneslatreffet

Det var nydelig vær under hele treffet og god stemning blant de som kom og tilbrakte 
helgen på Skisland, på dagsbesøk, overnatting i hytter, klubbhus, telt og hengekøyer.
Helgen ble nytt i strålende vær med hyggelig samvær for store og små. Ikke minst for våre 
firbeinte venner ble det en kjempesuksess, med mye lek og moro hele helgen.

På søndag var duket for årets utstilling, det var ca. 30 hunder påmeldt til årets utstilling. 
Utstillingen ble i år bedømt av Vidar Grundetjern
Barn og hund ble avholdt i pausen midt på dagen.
Det var mang flotte hunder ute i ringen som fikk sine velfortjente premier.Og 11 Ck ble delt 
ut.
Til slutt sto kampen mellom Oscar Og Alvertoppens Emil om å bli BIS.
Vinneren ble Oscar – BIR + BIS Til Magne Storesund
Vi nevner også Skarvdalens Take It Easy - BIM Til Tore Foss 
Takk til våre skrivere Annabell og Emma. 
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Årets sørlandshund 
et samarbeid mellom Nisk avd 4 og afk

Det ble ett fantastisk vær som bestilt, da vi møttes på Fosserens hundesenter på Foss i Bjelland. Vi har vært så 
heldige å fått låne dette området for dagen av Tore Foss.  Det var hele 17 hunder som skulle delta i mesterskapet, 
4 i UK og 13 i AK. Det skulle konkurreres i Apport, vannapport, støkk på due og leirdue skyting. Vi hadde også 
øvelser for barn og hund, der barnene fikk prøvd seg på å utføre vannapport.  Vi grillet pølser og burgere, både 
store og små storkoste seg i det varme sommerværet.  

Pål Friis var dommer for alle aktivitetene og fikk god hjelp av Kjell Jacobsen. Det var høyt nivå i alle aktivitetene. 
Hundene og førerne gjorde en kjempe innsats.  Til slutt ble resultatene:  
UK: 
Årets Sørlandshund UK  IS Ika og Kjell Jacobsen 
P Vingle og Kjetil Kirkhus 
IS Storm  og Arne Stensland
AK: 
Årets sørlandshund AK  IS Laponia og Trond Fjermeros 
IS Arko og Tore Foss 
IS Loki og Kåre Aspenes

 







Aktiviteter og Arrangementer 

• JAKTPRØVER:OGGEVATN
Denne ble I år for første gang kjørt som kveldsprøve. 
Oppsummert ble noen lange slipp og noen ganske korte slipp på Gautestad både på onsdag og 
torsdag.
Oppsummering av de korte slippene var at det var fugl med en gang, dvs sekunder etter slipp.
Var du uheldig f.eks ved å nyse eller du ikke rakk å få trekt pusten for kunne blåse i fløyta eller 
rope sitt på innpusten(ikke lett) så var det over
Flere av hunden var veldig lykkelige i gjerningsøyeblikket med høye hopp og sjo og hei hvor det 
går.
Ikke lett når det er første dagen båndtvangen var opphevet
Takk til dere alle som meldte på hundene deres til prøven vår.
Takk til alle dommerene som stilte opp.
Takk til grunnereier for lån av terreng.
Takk til kjentfolk som loste deltakerne trykt gjennom de dype skoger her på Sørlandet.  



De premierte er: 

1 AK til Endalausmarkas Bellman. Fører Jan Frøytlog eier Willy Hovden.

• 1 AK til Berkjestølen s Neon. Eier og fører Astri Weider Ellefsen.

• 1 AK til Hagalidens Iris. Eier og fører Jan Kåre Gaustad
Dag 2.
2 AK til Trixi Eier og fører Kristin Bothner.

• 2 AK til Hagalidens Iris Eier og fører Jan Kåre Gaustad

• 3 AK til Balbergkampens Frøya. Eier og fører Børge Litleskaret.

• 3 AK til Guri Mallas Wayden. eier og fører Arild Hægeland





Lukket prøve Nisk egersund 1-2.12

• En trivelig helg blant Irsksetter venner!
En stor takk til Villy Howden for å dra igang arrangementet sammen med
gode hjelpere og fantastiske dommere. 
Opservasjoner, støkkk og RIOS ble en del av denne helgen også. Noen ganger satt fuglen 
tett
mens de neste dag var borte. 
Det er aldri lett og hente hjem en premie, noe det ikke skal være. Men det er det som gjør 
det så fantastisk morro. 
 
Lørdag 07.12.2019
1 AK Sjøsprøyten`s J K Ipa e/f Knut Mørk 
Søndag 08.12.2019
1 AK Imingens Al Fram e/f Kjell Jacobsen
Imingens Al Fram ble også prøvens beste hund!







Årets irsksetter og årets hund i nisk avd 2019

Endalausmarkas Bellman Eier: Villy Hovden
12 Poeng. 
Utstilling; Skisland VG, 4BHK
1AK Oggevatn 21.8 
1AK AFK Kvinesdal 3.11
3AK Eigersundsprøven 9.11
3AK Eigersundsprøven 10.11

Hagalidens Iris. Eier og fører Jan Kåre Gaustad
7 Poeng.
- 2 UK
- 1AK
- 2AK



Årets irsksetter og årets hund i nisk avd 2019

Skarvdalens Take It Easy e/f Tore Foss
14 Poeng. 
- 2 UK
- 1 UK 
- 2 Ak 
Exc. BK1. Bkk.CK.CERT. 1.BTK.BIM(skisland)

Tintoramas Tr Arko e/f Tore Foss
11 Poeng.
- 1 VK
- 2 VK 
Exc. Vtk1. Vtkk.CK (skisland)



Årets irsksetter og årets hund i nisk avd 2019

• IS Storstogas Peace Of Cake e/f Tor Bernhard Sageland

• 16 poeng
01.03.19 Hovden AFK                                1.uk
03.03.19 Hovden AFK                                2.uk
22.03.19 Rjukan TFK                                  1.uk
29.03.19 Hovden AFK                                2.uk
05.04.19 Hovden Sørnorsk                       1. prem kval.
06.04.19   «                 «                             3. prem finale.
09.11.19 Egersund JFF                               1.ak
VG utstilling. 
(5 beste jaktprøveresultater + 1 utstilling) 



Årets utstillingshund I nisk avd 4.

Fuglodden's Otto e/f Ole Edvardsen 

Exc. 1Åpen klasse 1.Bhk. BIR. CK
Exc. 1Åpen klasse. CK

 Fuglodden's Ako e/f Ole Edvardsen 
Exc. 1Bhk. 1BKK. CK. Cert. BIM
Exc. 3BKK

Alvertoppens Emil e/f Ole Edvardsen
Exc. Vtk1. VTKK. CK. BIR. 

Margårdens Elmar e/f Ole Edvardsen
Exc. 1Åpen klasse. 



Årets utstillingshund I nisk avd 4.

Skarvdalens Take It Easy e/f Tore Foss
7 Poeng + jaktpremiert
Utstilling Skisland 
Exc. Bk1. Bkk. CK. Cert. 1.BTK. BIM. 
Jaktprøve 2019
2 UK + 1UK + 2Ak

Tintoramas Tr Arko e/f Tore Foss.
6 Poeng + Jaktpremiert 
Utstilling Skisland 
Exc. Vtk1. Vtkk.CK 



AKTIVITETSPLAN 2020

• Treningssamling Hovden 06 – 08 mars

• Vårdugnad på Skisland lørdag 25 April 

• Møte instruktører og hjelpere (før treningen starter).

• Dressurkurs; over 8 kvelder med første start 4 mai, instruktørene legger opp resten. 

• Treningskvelder og sauaversjon starter 4 juni og fortsetter hver torsdag fram til og 27 August.  

• Klubbmesterskap lørdag i juni. 

• Venneslatreffet 24 – 26 juli

• Skogsfuglprøve på Oggevatn, 25-26August

• Skogsfuglprøve Eigersund, 17 – 18 Oktober

• Klubbmesterskap Skog

• Årsmøte for 2020, 29 Januar 2021



Innkommende forslag.

Turid Tveiten: 
Det bør kåres en årets unghund Irsksetter i avd 4. 
Begrunnelse, en unghund får gjerne en halv sesong mens vokse 
hunder får hele. 
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