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Administrative forhold1 
Innkalling – dagsorden1.1 

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Irsksetterklubb

Tid: Lørdag 14. November 2009 kl 12.30

Sted: Trondheim

Dagsorden:

Godkjenning av innkalling og dagsorden1. 

Fastsette representantenes stemmer2. 

Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere3. 

Beretning for perioden 20084. 

Regnskap for perioden 20085. 

Hovedstyrets forslag til handlingsplan6. 

Fastsette årskontingent7. 

Hovedstyrets forslag til handlingsplan8. 

Innkomne forslag9. 

 Valg10. 

Generalforsamlingen er åpen 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 i tidsskriftet Fuglehunden nr 1 2009 og 
på NISKs hjemmeside.
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Agenda NISKs Generalforsamling 20091.2 

Tema Ansvar

1230 - 
1240

Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden. 
Kort presentasjon. Leder

1240 - 
1245 Fastsette representantenes stemmer. Sekretær

1245 - 
1250 

Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 
protokollunderskrivere. Leder

1250 - 
1430 Årsberetning og regnskap 2008 Dirigent

1430 - 
1415 Pause, kaffe og drikke Sekretær

1415 - 
1445 Handlingsplan 2009 Dirigent

1445 - 
1500 Årskontingent og budsjett 2009 Forretningsfører

1500 - 
1630 Saker og innkomne forslag Dirigent

1630 - 
1645 Pause, kaffe/drikke og kaker Sekretær

1645 - 
1715 Debatt organisasjonskultur Leder

1715 - 
1750 Valg og fastsette tid og sted for neste års GF Dirigent

1750 - 
1800 Hedersbevisning Avtr leder

2000 Aperitiff og middag Sekretær
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Resultater – nye norske championer - høystatusløp2 
Nye Norske Jakt Championer2.1 

Følgende nye Norske Jakt Championer er registrert i løpet av 2008:

07021/00 Fagermoa`s B-Madi (NSUCH NJCH Eklia`s Adam/Vargkjølens Speci). •	
Eier Tore Mæhla

12671/01 Tydalens Ra (Reppeåsens Louis/Tydalens Megg).  •	
Eier Bjørn Olsen

19253/03 Noaidons P2 (Trollheimens Zanto/Tydalens Ivrige Lita).  •	
Eier: Stein Jørgensen

22941/01 Imingens Sa Troja (DKJCH Setterly Aldo/Risklettens Skaidi). Eier: •	
Oddbjørn Ovesen

22941/01 Irskesjøen`s Nix (Hadseløya`s Mounty/Åsgjerdet`s Lina).  •	
Eier: Jan Arild Kingswick

18820/0•	 3 Kleivskogen´s  Kayser (DKJCH Setterly Aldo/Kleivskogens Geisha). 
Eier: Øyvind Kleiven.

Resultater høystatusløp2.2 

NM lag – uttak og oppfølging2.2.1 
Samarbeidet med Per Sandanger om uttak av lag til NM høyfjell. Pers lange og solide 
erfaring med poengberegning og uttak gjør prosessen enkel. Takk til deg Per!
Ellen B. Dobloug hjalp til med innkjøp av dekken og profileringsmateriell.
Jeg fungerte selv som lagleder under NM høyfjell.
Uttak av lag til NM lavland var det Per Sandanger som tok seg av.

Gjennomgang av jaktprøvekritikker2.2.2 
I forbindelse med vinterens jaktprøver ble samtlige jaktprøvekritikker gjennomgått.
Etter vintersesongen ble det imidlertid endret noe på rutiner i forbindelse med denne 
kontrollen. Dette resulterte i at jaktprøvekritikkene heretter sendes til avelsrådet og 
ikke til styrerepresentant med ansvar for jaktprøver. Det som ble sjekket i forbindelse 
med jaktprøvekritikkene var om det var noe og bemerke på hunders gemytt. 
Dette skal jo som kjent rapporteres til NKK så en egen kontroll på dette kan synes 
unødvendig.

Nye rutiner i forbindelse med oppfølging ”søk på hund”2.2.3 
NISK har inngått avtale med Roy Allan Skaret om bruk av hans data som grunnlag for 
innleggelse av resultater på ”Søk på hund”. Dette har fungert bra og det går nå mye 
raskere med oppdateringen på databasen vår.

Hunder som har utmerket seg spesielt2.2.4 
UK
Jalgesvaddas Riddu, eier Ruth K Løvseth    2. plass Artic Cup
”US” Magic Dream,      3. plass Norsk Derby finale
eier Svein Harald Strømsnes    6. premie Rjukan Grand Prix
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VK
NJCH Tydalens Ra, eier Bjørn Olsen   Norsk mester høyfjell 08
NJCH Valeheias Killakee, eier Roald Kjellevold Norsk mester skog 08
NJCH Con – Spirit av Kjerringholm,   2. plass NM vinter
eier Geir T. Keiseraas. 
 
NM lag Høyfjell
NISK-laget ble nr.3 i NM lag Høyfjell (Høyfjellpokalløpet) hvor følgende deltok:

NSJCH Irskesjøens Nix, eier Jan Arild Kingswick•	
NJCH “US” Tornado, eier Randi Halvorsen - Rune Magnussen•	
”US” Kuling, eier Randi Halvorsen - Rune Magnussen.•	

NM lag lavland
NISK-laget ble på en delt 4. plass i NM-lavland hvor følgende deltok:

NJCH “US” Tornado, eier Randi Halvorsen - Rune Magnussen•	
”US” Kuling, eier Randi Halvorsen - Rune Magnussen•	
NJCH Vieksas Bastian, eier Gunnar Wik.•	

Norges Cup 08
Det henvises her til resultater på NISKs hjemmeside www.nisk.no og 1vedlegg.

Nye Norske Utstillings Championer2.3 
Følgende nye Norske Utstillings Championer er registrert i løpet av 2008:

02862/06 Imingens Toy (•	 NUJCHNV02 Irskesjøens D.Zento/N UCH N JCH 
Imingens Sa Lollipop). Eier: Frode Døsvik
05184/03 Skottjønna`s Frøya (•	 NUJCH Lauvåsens Jager /Skottjønnas Kama). 
Eier: Andreas Storegjerde 
08128/03 Storstogas Robbie (•	 Hav’gas Arco /BCZ Amy).  
Eier: Jan Arild og Turid Tveiten
15249/01 Noaidens Bera (•	 Nysetras Harley /Tydalens Ivrige Lita).  
Eier: Bodil Moltzau 
18820/0•	 3 Kleivskogen´s Kaylie Quattro (DKJCH Setterly Aldo/Kleivskogens 
Geisha). Eier: Morten Jensen.

Internasjonal-, Nordisk,- Norsk og Svensk- og 2.4 
Dansk Utstillings Campion

14282/02 Fagermoa´s Dino (NUJCHNV02 Irskesjøens 
D.Zento/Lauvåsens Diana) ble gjennom sine 
utstillingsprestasjoner i 2008 tildelt tittelen Internasjonal-, 
Nordisk-, Norsk og Svensk- og Dansk Utstillings Campion.  
Eier: Tore og Oddveig Mæhla.

Avlsarbeid3 
Avlsrådets sammensetning i 20083.1 

Siri K. Sjurseth, leder og hovedstyremedlem•	
Per Sandanger, medlem•	
Laila Hope, medlem•	
Jan-Erik Svandal, medlem.•	

1  Resultater Norgescup
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Avlsrådets3.2  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. I tillegg oppdaterer avlsrådet databasen ”Søk på hund” med 
nye kull, HD-resultater og CLAD-resultater. Avlsrådet tar ut deltakere til NM-lag, 
kårer årets hunder, deler ut vandrepremier og utsteder diplomer til nye elitehunder. 
Avlsrådet registrerer også alle eksteriør- og gemyttanmerkninger.

Retningslinjer3.3 
Avlen foregår etter de retningslinjer/avlskriterier som ble vedtatt i 1995. Kriteriene ble 
sist endret i 2006, hvor generalforsamlingen vedtok et krav om kjent CLAD-status for 
avlsdyr godkjent av NISK.

Møtevirksomhet 20083.4 
Avlsrådet har i 2008 hatt fem avlsrådsmøter, hvorav et fysisk sammen med 
hovedstyret. Avlsrådet har behandlet fem dispensasjonssøknader og har i tillegg uttalt 
seg i forbindelse med en import fra Tyskland etter forespørsel fra et medlem. Vi har 
også hatt en henvendelse i forbindelse med et valpekull med dvergvekst.

Arbeidsutvalget for avlsrådene3.5 
Avlsrådsleder har deltatt på møter i Samarbeidsutvalget for avlsrådene. De saker som 
har blitt diskutert er blant annet økt funksjonalitet i DogWeb, prøveprosjekt på Hip 
Quality og nytt skjema for jaktprøver. I tillegg har det vært arrangert egne møter i 
forbindelse med utarbeidelse av avlsindeksene. Dette har vært fysiske møter på Ås, 
hvor Jørgen Ødegård, som har beregnet indeksene for oss, har vært tilstede. 

Saker som avlsrådet har jobbet med i 20083.6 
Utarbeidet forslag til langsiktige avlsplaner for både rød irsksetter og rød •	
og hvit irsksetter
Utarbeidet avlskriterier for rød og hvit irsksetter•	
Fått beregnet avlsindekser for jaktlyst, viltfinnerevne og HD og lagt dem •	
ut i Søk på hund
Søkt om forskningsmidler til et prosjekt på dvergvekst hos irsksetter•	
Laget forslag til uttaksregler for NM lag lavland•	
Deltatt på møter i forbindelse med et mulig prosjekt på Hip Quality (HQ)•	
Fastlagt tid og sted for en avlskonferanse i 2009•	
Fått gjennomslag for en klage til NKK i forbindelse med etterregistrering •	
av CLAD-resultater i DogWeb
Utarbeidet et web-basert skjema for godkjenning av avlshunder og •	
valpekull
Jobbet med forslag til endringer av avlskriteriene•	
Utarbeidet en oversikt over innavlsgraden på irsksetter•	
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Nye registreringer i 20083.7 
2008 2007 2006

Totalt antall hunder registrert 598 484 473
Antall importerte nyregistreringer 14 19 9
Antall norskfødte nyregistreringer 584 465 464
Antall norskfødte kull 82 72 67
Gjennomsnittelig kullstørrelse 7,1 6,5 6,9
Godkjente kull på valpelisten 36 33 40

I løpet av 2008 har det blitt registrert 119 flere norskfødte irsksettere sammenlignet 
med 2007. Irsksetteren er i 2008 Norges 11. mest registrerte hunderase. 

Tabellen under gir en oversikt over hvorvidt en eller begge foreldre av 
norskfødte irsksetterkull registrert i 2008 tilfredsstiller NISKs krav til avlsdyr i 
forhold til det totale antallet kull registrert i 2008. Det er verdt å merke seg at 
statistikken omfatter kull registrert i 2008, dvs. at en del av disse kullene er 
født i 2007, mens en del av kullene som er født i 2008 ennå ikke er registrert 
og dermed ikke med i beregningen.

3.8 Norskfødte irsksetterkull registrert i 2008

2008 2007 2006

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
Kull hvor begge 
foreldre er godkjent 38 46,3 33 45,8 39 58,2

Kull hvor en av 
foreldrene er 
godkjent

19 23,2 17 23,6 18 26,9

Kull hvor ingen 
av foreldrene er 
godkjente 

25 30,5 20 30,6 10 14,9

Totalt registrerte 
kull 82 100 % 72 100 % 67 100 %

3.9 Godkjente irsksetterkull på NISKs valpeliste i 2008
«US» Kuling  Kvikneskogens Sarah Trond Engen
C-Ipkiss av Kjerringholm  Viervindens Cania Per Arild Lie
Craigrua Rogue  Shannonlee Snow Grouse Nina Hordnes og Narve Johansen
D-Figo av Miessevárri  Leksdals Tuva Reidun Marit Gjersvold
E-Peik av Miessevarri  Imingens Sa Troja Oddbjørn Ovesen
E-Peik av Miessevarri  Fagermoas C Pia Oddveig og Tore Mæhla
E-Peik av Miessevarri  Neadalens Mea Culpa Kjetil Mågerud
E-Peik av Miessevarri  NorrlandsGuidens Bitch II Niklas Sundberg
E-Peik av Miessevarri  Fagermoas Era Morten Dyrdal
Ero Lagopus av Kjerringholm  Gagganjunis Varja Geir og Monica Koppen
Ero Lagopus av Kjerringholm  Kvikneskogens Tine Åge Ekre
Evo av Miessevárri  Heggelifjellets Borealis Jan Roger Hegli
Evo av Miessevárri  Heggelifjellets Efia Henning Loe
Fagermoas Dino  Hamperokkens Skaidi Birger Stene
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Fagermoas Dino  Riiseskogens Ira Åse og Jogeir Rosten
Hav’gas Arco  Kårhamntindens Red Milla Lady Torgeir Ingebrigtsen
Heggelifjellets B-Irsko  Hadseløyas Ixi Royer Andre Larsen
Ibber  Guri Mallas Emilie Mona Haarseth
Ibber  Imingens Cash Alex Royer Andre Larsen
Ibber  Neadalens Pina Colada Hege Rosenlund og Tore Lie
Ibber  Follsjøens Coya Rune Tyvold og Trine Brøseth
Imingens Lz Toy  Era Baghera av Kjerringholm Elisabeth Haukås Bjerke
Imingens Lz Toy  Lusca Firework Birger Stene
Imingens Lz Toy  Gagganjunis Oaivvi Kaj Myreng
Indus  Midtkiløras Nelly Kennet Mossige
Kleivskogens Kayser  Renåbekkens D-Raja Olav Sand
Kvikneskogens Davil  Vieksas Tira Åsa Skogs
Liatoppens Ero Damsgaards A-Lizzy Svein E Andresen
My Ways Tell  US Rossa Micke Pålsson
Neadalens Djærven  Kamphøgdas C-Myra Asgeir Bjørklund
Storstogas Robbie  Vieksas Vilja Roald Elvenes
Valeheias Killakee  Valeheias Yuma Åge og Inger-Karin Røssland
Valeheias Killakee  Reppeåsens Betty Øivind Henriksen
Vieksas Kjæs  Sæterelvas Lady in Red Espen Bjørbæk
Vieksas Kjæs  Shaula Gunilla Hansson

3.10 Nye avlshunder i 2008
Det er godkjent 17 nye avlshannhunder i 2008: 

Follsjøens Dublin Rune Tyvold og Trine Brøseth 5 kull
My Ways Tell Sjur Johan Vattnedalen 5 kull
E-Peik av Miessevarri Gunnar Wiik 15 kull
«US» Zesar Gisle Mæland 15 kull
Neadalens Djærven Kai Kjernsholen 5 kull
Neadalens Doppler Daniel Telatin 5 kull
Skåbufjellas Backup Einar Bordewich 5 kull
Evo Av Miessevàrri Henning Loe 5 kull
Tintoramas Skar Kai Ove Holten 5 kull
Tunge Teigens Adios Amigo Jan Christian Jersin 5 kull
Kleivskogens Kayser Øyvind Kleiven 15 kull
Einunndalens A-Bono Vegard Mandal Johansen 5 kull
Irskesjøens Zidan Kristoffer Brobak 5 kull
Neadalens Red Bull Jostein Grav og Kirsti Iversen 5 kull
Heggelifjellets Fox Geir Ludvigsen 5 kull
Stallogaisas Don Felix Anne-Liv Sollesnes 5 kull
Valaskjalvs Vimur Per Nymark 5 kull

Det er godkjent 22 nye avlstisper i 2008:

Kårhamntindens Red Milla Lady Torgeir Ingebrigtsen
Imingens Sl Kira Tore Olsen
Viervindens Cania Per Arild Lie
Neadalens Vesle-Ena Lene Moen
Valeheias Hera Jon og Heidi Berger
Shaula Gunilla Hansson
«US» Xcera Ludvig Gråtrud
Fagermoas Era Morten Dyrdal
Imingens Lz Kayleigh Gisle Sveva
Heggelifjellets Efia Henning Loe
Kvikneskogens Tine Åge Ekre
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«US» Lana Linda Soma
Midtkiløras Lita Kennet Mossige
Imingens Lz Mali Hilse Skonseng
C-Irie av Kjerringholm Hans-Jørgen Johansen
Skåbufjellas Kira Åge Ekre
Heggelifjellets Fie Morten Risstad
Damsgaards A-Lizzy Svein E Andresen
NorrlandsGuidens Bitch II Niklas Sundberg
NorrlandsGuidens Miss Eye II Niklas Sundberg
Balbergkampens Axi Asgeir og Mette Bjørklund
Frida Kari Wiik

Hunder som er tatt av avlslistene i 2008:3.11 

Aasrabbens Oliver Vebjørn Aaseth
Tilfredsstiller ikke 
avlskriteriene

Heggelifjellets Devil Anders Strømvall Utestengt fra prøver for 2 år
Reppeåsens Hera Per Martin Olsen Død

Listen over godkjente avlshunder teller ved slutten av året 62 hannhunder og 127 
tisper. Listene ligger ute på www.nisk.no. Søknadsskjema for godkjenning av avlshund 
og søknadsskjema for godkjenning av valpekull har blitt web-basert i løpet av 2008, 
noe som har fungert bra. Skjemaene tjener som dokumentasjon for avlsrådet på 
hunder og kull som godkjennes av klubben. 

3.12 Nye elitehunder i 2008
1. AK jaktprøve 1. AK utstilling

Neadalens Lp-A Scott Lene og Trygve Moen Nøsen, 25.08.07 Ekeberg, 08.05.05
Skjerpholtet Bolivar Siri K. Sjurseth Filefjell, 29.02.08 Skisland, 29.07.07

«US» Xcera
Gunn Ramsvik og Ludvig 
Gråtrud Grotli, 08.03.08 Trondheim, 10.11.07

Imingens Lz Toy Frode Døsvik Ålen, 30.03.08 Namsos, 26.04.08
Neadalens Super-Belle Kristine og Torgeir Møst Hemne, 15.03.08 Trondheim, 10.11.07
D-Figo av Miessevarri Jostein Smemo Dovrefjell, 13.04.08 Røros, 11.06.06
Steinsfossens Pax Snorre Sæbø Oggevatn, 03.11.07 Skisland, 29.07.07
Gagganjunis Smavva Ingrid Frenning Arnøy, 06.04.08 Tromsø, 26.11.05
Fagermoas Era Morten Dyrdal Hattfjelldal, 12.04.08 Stiklestad, 09.06.07
Era Baghera av Kjerringholm Elisabeth Haukaas Bjerke Dovrefjell, 13.04.08 Roa, 25.05.08
Tintoramas Skar Kai Ove Holten Alta, 19.04.08 Stokm.nes, 10.05.08
Tintoramas Tini Kristoffer Brobak Alta, 15.04.07 Alta, 10.06.2007
Midtkiløras Lita Kennet Mossige Hattfjelldal, 15.04.07 Namsos, 26.04.08
Bjørbækkollens Lt Red Beauty Espen Bjørbæk Gallok, 21.04.07 Kirkenes, 21.06.08
Kamphøgdas C-Myra Asgeir Bjørklund Dovrefjell, 12.04.08 Jevnaker, 31.05.08
Renåbekkens E-Zico Per og Ane Ødegården Femunden, 04.04.08 Gjøvik, 27.01.08
Tunge Teigens Adios Amigo Jan Christian Jersin Geilo, 12.04.08 Lone, 24.05.08
Ero Lagopus av Kjerringholm Vidar Molvær Kogsvold, 22.09.07 Folldal, 26.07.08
Kikki Stig Olsson Haltdalen, 04.03.06 Trondheim, 24.05.03
Heggelifjellets Fox Geir Ludvigsen Røros, 30.08.08 Stjørdal, 06.05.07
Heggelifjellets Fie Morten Risstad Hjerkinn, 31.08.08 Folldal, 26.07.08

3.13 Canine Leukocyte Adhesion Deficiency (CLAD)
Som mange sikkert har fått med seg har NKK begynt å registrere CLAD-resultater fra 
irsksetter i DogWeb. I NKKs regler for registrering av CLAD-resultater står det skrevet 
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at NKK ikke godtar resultater fra andre laboratorier enn Animal Health Trust (AHT) 
i England. I den forbindelse sendte avlsrådet en søknad til NKKs Sunnhetsutvalg 
med forespørsel om å få etterregistrert CLAD-resultater fra hunder som allerede 
var testet andre steder enn i England. Dette har vi fått innvilget, men NKK vil ikke 
etterregistrere resultater som er testet ved andre laboratorier etter februar 2008. 
NISK vil i løpet av 2009 utarbeide et brev til NKK hvor vi påklager regelen om at 
kun AHT er godkjent for testing. Dette vil ta tid, da prosessen sannsynligvis må tas 
gjennom FKF og videre til Jakthunddivisjonen.
Etter overgangen til den nye web-siden er det ikke lenger mulig å søke opp CLAD-
bærere i databasen. Det har derfor ikke vært mulig å utarbeide en statistikk på linje 
med den vi har laget de to foregående årene. Nedenfor vises en statistikk over de 
hunder som er testet for CLAD av AHT de tre siste årene. Tallene viser at det blir 
stadig færre hunder det er nødvendig å teste, de fleste er nå arvelig fri fordi de fleste 
av avlshundene er testet.

2008 2007 2006
Antall hunder 
testet 37 41 89
Antall fri 34 35 84
Antall bærere 3 6 5

Hofteleddsdysplasi (HD)3.14 
I 2008 ble 270 irskesettere røntget for HD, hvorav 83,7 prosent var fri. Dette er 
innenfor normalkurven for irsksetter de siste 10 år.

2008 2007 2006
Hofte-
diagnose Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

A 185 68,5 197 73 204 76,7

B 41 15,2 24 8,9 21 7,9

Totalt fri 226 83,7 221 81,9 225 84,6

C 21 7,8 22 8,1 27 10,1

D 20 7,4 21 7,8 9 3,4

E 3 1,1 6 2,2 5 1,9

Totalt med HD 44 16,3 49 18,1 41 15,4

Totalt røntget 270 100 270 100 266 100

Innavlsgrad på irsksetter3.15 
En av våre største utfordringer i fremtidig avl vil bli å holde innavlsgraden til rasen 
nede. Avlsrådet har fått Jørgen Ødegård til å beregne innavlsgrad på irsksetter. 
Innavlsgraden er basert på stamtavleinfo fra DogWeb, og omfatter alle generasjonene 
som er registrert. Tallene viser at irsksetteren som rase allerede på midten av 
70-tallet var oppe i en innavlsgrad på over 4 %, men at dette tallet varierte mye 
fra år til år den gang. Fra begynnelsen av nitti-tallet og frem til rundt 1995 sank 
innavlsgraden til under 4 %. De siste årene har innavlsgraden på irsksetter økt 
stabilt til over 5 %, og i 2008 er gjennomsnittelig innavlsgrad på irsksetter 6 %, et 
tall som nesten er på nivå med slektskap mellom søskenbarn (6,25 %). Innavl er en 
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uunngåelig konsekvens av avl på renrasede dyr, men det er fullt mulig å balansere 
avlsmessig framgang innenfor et akseptabelt nivå av innavl. Det viktigste er at både 
klubb og oppdrettere som ansvarlige forvaltere av rasen må erkjenne problemet. 
Innavl gir en opphopning av ”skadelige gener”, og er svært skadelig for egenskaper 
knyttet til evne til liv og reproduksjon, som for eksempel fruktbarhet og helse.

Innavlsgrad på irsksetter 1976-2008
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Den røde linjen viser trenden for innavlsgraden hos irsksetter fra 1976 til 2008.

Årets hunder i Norsk Irsksetterklubb 20083.16 
(Kåringen er basert på innsendte resultater)
Det ble vedtatt nye statutter for årets hunder på Generalforsamlingen i 2008. Disse 
finner man under Heder og ære – årets hunder på www.nisk.no.
Med de nye reglene gjelder kun de fem beste resultatene fra ordinære prøver, samt 
alle premieringer fra NM-arrangement og høystatusløp for unghunder. Når det gjelder 
resultater fra VK teller hver prøvedag som et resultat i en flere-dagers VK. 

Årets Irsksetter3.16.1 
12671/01 NJCH Tydalens Ra 1. (Reppeåsens 

Louis –Tydalens Megg) Bjørn Olsen
0150317017/03 NJCH Con-Spirit av 2. 

Kjerringholm (NUJCH Irskesjøens D.Zento 
– NUCH Ayra av Kjerringholm) Geir Tommy 
Keiseraas

14907/04 “US” Kuling 3. (NJCH “US” T-Manus 
– NJCH “US” Specific)              Randi Halvorsen/ 
Rune Magnussen

22941/01 NSJCH Irskesjøens Nix 4. 
(Hadseløyas Mounty – Åsgjerdets Lina)  Jan-Arild 
Kingswick
25937/05 Neadalens Super-Belle (NJCH ”US” 

Orkan – Hyllfjellets Soria Moria) 
Kristine og Torgeir Møst
01503/01 NJCH ”US” Tornado (FINSUCH Wingbeat Bailey - NJCH “US” 
Specific) Randi Halvorsen/ Rune Magnussen
00610/05/01 Furunakkens Freya (Lyngstuas Jack II – NSUCH NJCH Zorba) 
Geir Haugen
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Årets Unghund3.16.2 
19414/06 Vinnsåsens Ruffen 2 1. (Brophys 

Rock Solid – Kvernsjøbergets Tinka) Bjarnar 
Schikora

03397/07 “US” A Magica Dream 2. 
( “US” Zimbad – “US” Coco Chanel)                                                                                                                
Svein Strømsnes

S12831/2007 Heggelifjellets Heaven 3. 
(“US” Kuling – Heggelifjellets Daisy)                                                                                                                
Sissel Hegli

05482/07 Rastaskogens Bixi 4. 
(Lyngstuas Jack II – Tydalens Ry)                                                                                                                
Kari Frydenlund og ingemar Søderstrøm

27236/07 Liatoppens Toya 5. 
(“US” Kuling – Liatoppens Evita)                                                                                                                
Arvid Moe

03628/07 Neadalens Doppler (SJCH Duggas B 
Bjärven – Neadalens Lp-A Litj-Nea) Daniel Telatin                                                                                                                
Arvid Moe
10308/06 Valaskjalvs Vimur 6. (Midtkiløras Ali – NUCH Kvikneskogens Gnå) Per 
Harald Nymark
03392/07 “US” A T-Bird (US” Zimbad – “US” Coco Chanel) Svein Strømsnes

Årets Høyfjellshund3.16.3 
12671/01 NJCH Tydalens Ra 1. (Reppeåsens Louis –Tydalens Megg) Bjørn Olsen
0150317017/03 NJCH Con-Spirit av Kjerringholm 2. (NUJCH Irskesjøens 
D.Zento – NUCH Ayra av Kjerringholm) Geir Tommy Keiseraas
14907/04 “US” Kuling 3. (NJCH “US” T-Manus – NJCH “US” Specific)              
Randi Halvorsen/ Rune Magnussen
22941/01 NSJCH Irskesjøens Nix 4. (Hadseløyas Mounty – Åsgjerdets Lina)  
Jan-Arild Kingswick
25937/05 Neadalens Super-Belle (NJCH ”US” Orkan – Hyllfjellets Soria 
Moria) 
Kristine og Torgeir Møst
01503/01 NJCH ”US” Tornado (FINSUCH Wingbeat Bailey - NJCH “US” 
Specific) Randi Halvorsen/ Rune Magnussen

Årets Skogsfuglhund3.16.4 
00610/05/01 Furunakkens Freya 1. 

(Lyngstuas Jack II – NSUCH NJCH Zorba) Geir 
Haugen

22143/99 NJCH Valeheias Killakee 2. 
(Rødliens Mia Tucka – Valeheias Indi)  Roald 
Kjellevold

00611/05 Furunakkens Nikita 3. (Lyngstuas 
Jack II – NSUCH NJCH Zorba) Arnstein Haugen
07021/00 NJCH Fagermoas B-Madi (NSUCH 
NJCH Eklias Adam – Vargkjølens Speci) Oddveig 
og Tore Mæhla

21241/01 NJCH Imingens SA Troja 4. (DKJCH 
Setterly Aldo -Risklettens Skaidi) Oddbjørn 
Ovesen
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Årets Lavlandshund3.16.5 
02224/00 Lyngstuas Millenium 1. 

Polka (DKJCH Pav – Kvikneskogens Chira)                                                                                                                
Sonja Stuverud og Hans Gjøslien

14907/04 “US” Kuling 2. (NJCH “US” T-Manus 
– NJCH “US” Specific)              Randi Halvorsen/ 
Rune Magnussen

13524/06 “US” Nansen 3. (NJCH 
“US” Tornado – “US” Dixie Babe)                                                                                                                
Elin Vasbø og Per Tufte

01503/01 NJCH ”US” Tornado 4. (FINSUCH 
Wingbeat Bailey - NJCH “US” Specific)   
Randi Halvorsen/ Rune Magnussen

Årets Utstillingshund som er 3.16.6 
jaktpremiert

10308/06 Valaskjalvs Vimur 1. (Midtkiløras Ali 
– NUCH Kvikneskogens Gnå) Per Harald Nymark

10310/06 Valaskjalvs Såga 2. 
(Midtkiløras Ali – NUCH Kvikneskogens Gnå)                                 
Per Harald Nymark

05184/03 NUCH Skottjønnas Frøy 3. (NUCH 
NJCH Lauvåsens Jäger – Skottjønnas Kama)  
Andreas Storegjerde

03367/06 Skåbufjellas Backup 4. (NUCH 
NJ(K)CH R S-Storm – Kvikneskogens Kaisa)  Einar Bordewich
06330/06 Einunndalens Athos 5. (NSUCH Makker – C-Irie av Kjerringholm)  
Jan Halvdan Rynning

Årets Irsk rød og hvit setter3.16.7 
23102/06 IRHSTobbogans Amazing Skadi 1. 

(Dalriach Goshawk – Dalriach Highpoint) Merete 
Nilsen og Thomas Ottesen.

Vandrepremier i Norsk Irsksetterklubb 3.17 
2008
(Kåringen er basert på innsendte resultater)
D`Joucepokalen av 1932 for irsksetter 
unghund
2008: Neadalens Doppler, Daniel Telatin

Rowen av Kilpeacons vandrepokal av 1940
2001: NJUCH Fugloddens Tanja, Toralf Egeland (til odel og eie)

John Borges oppmuntringspremie for irsk setter unghund
2008: Neadalens Doppler, Daniel Telatin

Krystallvasen av 1957, finske venners vandrepokal
2008: 12671/01 NJCH Tydalens Ra (Reppeåsens Louis –Tydalens Megg), 
Bjørn Olsen

Husse og Mattes beger av 1968  Ikke tildelt 2008

Tannypokalen for VK av 1973
2003: ”US” T-Manus, Lars Chr. Raastad (til odel og eie).
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Garmpokalen av 1974 for AK
2008: C-Irie av Kjerringholm, Hans-Jørgen Johansen
  
Int.Ch Petter Pan pokalen av 1977
2008: NJCH Fagermoas B-Madi, Tore Mæhla

Dobbeltchampion Vinsterens Kims vandrepremie av 1987
2008: ”US” Kuling, Randi Halvorsen og Rune Magnussen  

Bjørg og Arne Holmeslands gavepremie av 1987
2007: NJCH Valeheias Killakee, Roald Kjellevold (til odel og eie)
Norsk Pointerklubbs Vandrepremie 1987
2008: 12671/01 NJCH Tydalens Ra (Reppeåsens Louis –Tydalens Megg) Bjørn Olsen

Norsk Vorstehhunds vase av 1987
2002: Rødliens Heidi, Laila Hope (til odel og eie)

Moanruad-John Nashs minnepremie UK og VK 
Overlatt til avdelinger (Nøsen og Tydal)

Arne Holmeslands minnepremie av 1994
2008: NJCH Tydalens Ra, Bjørn Olsen.  

Rød og hvit irsksetter3.18 
28.-30. mars ble det arrangert treningssamling for rød og hvit irsksetter (RHIS) på 
Lenningen. 
Målet for samlingen var å: 

gi råd og veiledning rundt føring av hund og generelt litt om dressur  •	
få et inntrykk av hundematerialet som finnes •	
se på utviklingen fra forrige samling som var i 2007. •	

Det kom deltagere fra lengst øst i Sverige, fra Trønderlag i nord og Bergen i vest. 
Føret var til dels tungt slik at mange av hundene som aldri hadde vært på slikt føre 
sleit tungt; men de hundene som kom seg ut i terrenget fikk også stifte bekjentskap 
med norsk vinterrype. 

En historisk begivenhet fant sted i Bergen i vår. For første gang siden avlsrådet la fram 
avlsplanen 2008-2012 for RHIS har vi fått en godkjent parring. Den 26. mai resulterte 
parringen i 8 nye RHIS. 

I begynnelsen av mai ble Craigrua Rogue Svensk Utstillings Champion som den første 
i Skandinavia.  

Den 6. og 7. september ble det arrangert treningshelg for RHIS hos Mayvor Johnson, 
Rastorps Kennel i Närke, Sverige. Der deltok mange ekvipasjer fra både Norge og 
Sverige. 

RHIS Tobbogans Amazing Skadi fikk 3. AK på Stord-prøven. Dette er første AK-
premiering på skog for rasen i Norge. 

Det er i 2008 registrert i alt 12 nye hunder. Av disse er tre importert fra Irland og en 
fra Sverige. Det ble også født 8 valper i Bergen. Kjønnsfordelingen er 7 tisper og 5 
hannhunder. 
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HD registreringer:

HD- statistikk Irsksetter rød og hvit 2008

Hoftediagnose: Antall: Prosent:
A 2
Totalt fri 2 67
C 1 33
Totalt med HD 1
Totalt røntget 3 100

Med en så liten populasjon og få individer røntget blir det nødvendigvis stor usikkerhet 
i tallmaterialet. 

Ser vi på tallene for HD den siste 10 års-perioden ligger antall HD-frie hunder 
tilnærmet lik det normale for Irsksetter rød.

HD- statistikk Irsksetter rød og hvit 1998 t.o.m. 2008

Hoftediagnose: Antall: Prosent:
A 10
B
Totalt fri 10 80
C 2 20
D
E
Totalt med HD 2
Totalt røntget 12 100

Utstilling3.19 
I år har NISK vært delarrangør i et stort arrangement. Lørdag 3. mai 08 deltok 40 
irsksettere på Fellesutstillingen på Bogstad Camping. Dommer var Vigdis Nymark som 
til tross for problemer med ryggen, stilte opp, dømte åpent og gjorde en glimrende 
jobb. Arrangementet var meget vellykket, og det er alltid trivelig å se så mange 
hunder samlet. Marianne Hofstad skal ha all honnør. Hun hadde hovedansvaret for det 
tekniske arrangementet, deltok på fellesmøtene og var medlem av hovedkomiteen. 
Takk også til de som stilte opp og hjalp til. Beste IS ble Bjørbækkollen´s Lm Maud 
(05043/06). 1 kval, 1 konk, ck, BIR.
Beste IS RH ble Dearband Binchy (23103/06). 1 kval, 1 konk.

Informasjon4 
NISKs hjemmeside4.1 

Mye arbeid fra flere parter ble lagt ned i å få frem en ny hjemmeside for NISK der de 
viktigste kravene var:

Informasjonskanal for avdelinger og styret•	
Integrering av databasen ”søk på hund”•	
Profesjonell uavhengig løsning med supportfunksjon•	
Fleksibel funksjonalitet•	
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Lav brukerterskel med norske menyer•	
”Norgescupen” som integrert del av menyvalg•	
Profilering av begge irsksetterrasene•	
Diskusjonsforum med registreringsløsning.•	

Norsk irsksetterklubb var på nett 8.2.08 med ny webløsning. Hjemmesiden har nå 
vært i bruk i nesten 1 år og aktiviteten har vært svært høy i enkelte avdelinger. 
Webløsningen blir brukt av avdelingene aktivt til informasjonsarbeid og intern 
profilering. Informasjon fra styret blir også lagt ut fortløpende. Vi fikk en ny design 
hvor begge rasene har fått sin plass på forsiden Gjennom denne prosessen ble det 
også utviklet en ny logo for NISK, som er blitt en del av designet. Nye avlslister ble 
utarbeidet og har fungert etter intensjonene. ”Søk på hund” ble videreført gjennom et 
teamarbeid fra Custompublish og Stein Sivertsen, og ”Norgescupen” profileres i egen 
meny. ”Søk på hund” funksjon er svært populær, og et av de mest besøkte områdene.

Nytt diskusjonsforum har vært aktivt, der et av ønskene var at forumet skulle være 
en arena for konstruktive debatter og meningsvekslinger om relevante tema. Forumet 
skulle også kunne brukes som et redskap for nybegynnere til råd og veiledning fra 
erfarne. Dessverre har denne ikke fungert etter hensikten, og styret stengte forumet 
i november. Svært mange registrerte seg, men relativt få av disse har dominert 
debatten. Det viser seg at selv med en registreringsløsning, vil en være avhengig av 
en aktiv moderatorrolle. Dette tar svært mye tid og er neppe forenelig med frivillig 
arbeid over tid.

Tilbakemeldingene har så langt vært veldig positive, og siden er mye besøkt med 
ca 2,7 mill sidevisninger pr desember 08. Avdelingene har gjort en kjempejobb og 
bruker siden aktivt i sitt arbeid. Siden dette ikke bare skal være en hjemmeside for 
NISKs styre, har vi valgt å la NISK-relatert stoff fra avdelingene også kunne publiseres 
på forsiden. Det ligger et ubenyttet potensiale i reklameinntekter, men dette krever 
åpenbart en del arbeid å få til. Her må en imidlertid også vurdere i hvilken grad dette 
skal være en reklameside hvor budskapet kan forsvinne.

Veien videre
Det må jobbes aktivt for at avdelingene får den støtte de trenger til å kunne holde 
egne sider oppdaterte og funksjonelle. Nye funksjoner bør kunne integreres ved 
behov og en bør på sikt kunne få til et fleksibelt design som kan endres ut fra 
forutsetningene. ”Søk på hund” bør kunne videreutvikles ut fra nye behov som måtte 
dukke opp.  

NISK sidene i Fuglehunden4.2 
Fuglehunden har i 2008 kommet i 6 nr. Redaktør for NISK har vært Ina Killingrød 
Greve. Hovedredaktør for bladet er Mette Møllerup. Det er avholdt redaktørmøter 
etter hvert nr hvor bladet blir gjennomgått og diskutert samt forslag til endringer 
/ nye artikler tatt opp. I tillegg blir det hvert år arrangert en redaktør samling hvor 
NISK-sidene har variert fra 3 – 5 sider i hvert nr. Vi har 5 sider tilgjengelig og det 
er ønskelig at vi klarer å fylle disse opp. Det har blitt presentert mange nye elite og 
avlshunder. Dessverre har plassmangel i noen nr gjort at det har blitt litt forsinkelser i 
fht presentasjon, men per dags dato har alle som har sendt inn bilder / presentasjon 
av sin hund samt er godkjent av avlsrådet blitt presentert. For at presentasjonene 
skal bli mest mulig like, og alle få like mye plass er det ønskelig at det bare skrives 
en til to setninger per hund i tillegg til opplysninger om hunden (reg. nr/mor/far/eier) 
samt beste premiering jaktprøve og beste premiering utstilling. Kritkker eller lange 
stykker om hunden er det dessverre ikke plass til. 
I 2008 har det vært et veldig godt samarbeid med avlsrådet v/Siri K. Sjurseth om 
hvem som er nye elite, avlshunder og håper dette vil fortsette med det nye avlsrådet. 
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Til tider kommer det lite stoff og /eller lenge etter manusfristen. Manusfristen finner 
du på www.nisk.no eller siste side i Fuglehunden. Jeg ber om at den respekteres. Stoff 
innkommet etter fristen vil ikke bli tatt med før i neste nr.  Det er noen avdelinger / 
enkeltpersoner som er veldig flink til å sende inn stoff – takk til dere! Ved spørsmål 
kan redaktør kontaktes på fuglehunden@gmail.com eller 92289471

Søk på hund4.3 
”Søk på hund” er en tjeneste som er svært populær og engasjerer både medlemmer 
og ikke-medlemmer. Dette framgår både av besøkshyppigheten på sida og den sterke 
forventningen om at registreringene skal skje raskt etter at jaktprøveresultater 
foreligger eller kull er født.

Arbeidet med søk på hund går ut på å registrere nye hunder, valpekull, HD-resultater 
samt oppdatere hunder som er arvelig fri for CLAD og jaktprøveresultater.

Det er ikke tilsvarende tjeneste for registrering av utstillingsresultater og mange 
medlemmer etterspør dette eller tror det er glemt. Med hensyn til utstillingsresultater 
er det som kjent NKK som oppdaterer basen en til to ganger årlig. 

På sikt bør det vurderes om tjenesten skal utvides også til å gjelde utstilling da 
denne type service er noe medlemmene har stor interesse av. Før dette eventuelt 
gjøres, anbefaler jeg at en forholder seg til hvordan det kan løses på en mer teknisk 
og arbeidsmessig effektiv måte. Det vil si å vurdere løsninger som kan rasjonalisere 
arbeidet med registreringene, siden omfanget er betydelig: 

I 2008 er følgende registreringer gjort i ”Søk på hund”
5 importhunder •	
54 valpekull (Snitt 7 valper pr. kull betyr ca 380 valper). •	
270 HD-røntgete hunder •	
De fleste av valpene er arvelig fri for CLAD og det medfører ca 300 •	
oppdateringer. 
Godt over 600 jaktpremier. •	

Registreringen av jaktpremier har bydd på problemer da funksjonsansvarlig 
skulle få tilsendt oppdaterte premielister fra ”Royalura”. Disse kom ikke og derfor 
måtte vedkommende bruke ”Royaluras” webside og i tillegg gjennomgå alle 
jaktprøvekritikkene for å finne resultatene. 
Et annet problem er hunder som har feil registreringsnummer eller manglende info om 
hvor og når prøven er arrangert. Dette har ført til at flere oppdateringer kommer sent 
og skaper frustrasjon hos eierne. 

Alt arbeidet med å registrere inn i databasen gjøres manuelt, da det ikke lar seg gjøre 
å kopiere hverken bokstaver eller tall.  
Antall timer som brukes pr. år i forbindelse med ovennevnte registreringer kan 
estimeres til et sted mellom 300 og 400 timer pr år. 

Årboka 2006 - 20074.4 
Årboka for 2006 – 2007 er ferdig og klar for trykking så snart redaktøren har mottatt 
innspill til korrektur fra styret.
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Jubileumsboka NISK 90-år4.5 
Det meste av stoffet er redigert i Jubileumsboka NISK 90-år og korrektur planlegges 
sluttført innen 1.2.2009. Noe tilleggsstoff fra bidragsytere forventes fortsatt å komme 
inn til redaksjonen. Allikevel planlegges årboka trykket i løpet av februar 2009.

Valpeboka4.6 
NISK har i flere ønsket å utgi ny valpebok. Per Harald Nymark fikk på 
generalforsamlingen i 2000 i oppdrag å utarbeide ny valpebok.

Arbeidet ble ferdigstilt våren 2008 ved at et forslag ble oversendt NISKs styre.

Etter å ha vurdert valpeboka har styret kommet frem til at vi vil bruke mer tid på 
å ferdigstille den.  Med ferdigstillelse menes enten at den foretas endringer i det 
foreliggende manuskript eller at det inngås samarbeid med andre raseklubber om 
felles valpebok.

I dagens informasjonssamfunn stilles det strenge krav til skriftlige publikasjoner.  
Valpeboka må være tidsriktig både med tanke på innhold, kvalitet og design.  På 
grunn av de store engangskostnadene knyttet til en slik utgivelse vil samarbeid med 
andre raseklubber kunne gi et betydelig større opplag å foredele kostnadene på.

Det har vært kontakt med en annen raseklubb som stiller seg positivt til et slikt 
samarbeid.

Arrangement5 
NM høgfjell5.1 

Det vises til vedlagt 2prøveleders rapport til NKK. Dette til informasjon og 
erfaringsgrunnlag for senere NM-arrangement.

Prøven ble godkjent av NKK kort tid etter at prøven var avsluttet takket et oppofrende 
arbeid fra klubbens- og prøvens sekretær. Siden prøveledelsen er kritisert av noen 
enkeltpersoner for at prøven ble lagt til Furuhaugli i stedet for Hjerkinn fjellstue, viser 
regnskapet (se undervedlegg hovedregnskap) for prøven et positivt overskudd på vel 
34.000 kroner. Dersom prøven skulle vært gjennomført på Hjerkinn fjellstue ville det 
ha ført til et underskudd og trolig dårligere service. 

NM skog5.2 
Sørlandsavdelingen (avd 4) i NISK er viden kjent som arrangør av Oggevatnsprøven 
på senhøsten. I 2008 ble denne prøven fremskyndet til 26. – 28.09.08 grunnet NM-
skog. En meget erfaren arrangørstab sørget for et flott og ærverdig NM. Et stort 
oppbud med kjentmenn og logistikk sørget for at arrangementet var godt tilrettelagt 
for dommere og deltagere. Karis imponerende matbord av alle kostlige retter var 
av det gode gamle slaget. Det bidro til en trivelig samlingsplass med godt humør og 
kameratskap.

Det vises for øvrig til avdelingens årsberetning og informasjon på avdelingens side på 
klubbens hjemmeside.

2  Prøveleders rapport til NKK NM høgfjell 2008
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Profilering – messer5.3 
NISK har vært representert på Villmarksmessen, Lillestrøm og Jakt – og fiske 
dagene i Elverum. PÅ Villmarksmessen stod vi på egen stand ved siden av de 
andre raseklubbene, mens på Jakt - og fiskedagene lagde raseklubbene en 
felles stand. Representanter på de ulike messene har vært medlemmer fra de 
lokale klubbene. Det er viktig at vi stiller opp på disse arrangementene og får 
profilert rasen vår og ikke minst vervet nye medlemmer som tenker på å få 
seg en stående fuglehund.

Standmaterialle til  NISK har består av tunge bord/planker som man må bruke 
henger for å få med seg. Monteringen av dette tar også tid. I tillegg har vi 
noen bilder vi henger opp samt noen brosjyrer vi deler ut. Det er absolutt 
nødvendig med en oppgradering av stand utstyr til noe som er lettere å få med 
seg og lettere å montere. Dette er under utarbeidelse og vil forhåpentligvis 
være klart til Villmarksmessen 2009.

Organisatoriske forhold6 
Tillitsvalgte6.1 

Styret6.2 
Leder      : Per Hallås   
Nestleder     : Espen Bjørbæk

Styremedlem og leder avlsråd   : Siri Kulberg Sjurseth
Styremedlem jaktprøver og trening : Ludvig Gråtrud
Styremedlem utstilling    : Ingrid Frenning
Styremedlem forretningsfører   : Geir Tokle 
Vararepresentanter    : Geir Tommy Keiseraas
      : Tore Salvesen 

6.3 Avlsrådet
Leder  : Siri Kulberg Sjurseth
Medlem  : Laila Hope
Medlem : Per Sandanger erstattet Nina N Kjeldsberg som trakk seg etter eget   
  ønske
Medlem : Jan-Erik Svandal 

Merknad: 
Per Sandanger erstattet Nina Nordby Kjeldsberg som kort tid etter tiltredelse trakk 
seg etter eget ønske.
Siri Kulberg Sjurseth trakk seg som leder av avlsrådet etter eget ønske fra 8.1.09. Per 
Sandanger overtok ledervervet frem til Generalforsamlingen 14.2.09.

6.4 Servicefunksjoner
Sekretær     : Ellen Bakke Dobloug 
Redaktør Fuglehunden NISK  : Ina Killingrød Greve 
Redaktør NISKs hjemmeside  : Roald Elvenes
Redaktør Årboka    : Roy Robertsen
Redaksjon Jubileumsboka  : Roy Robertsen, Edgar Henriksen og 
     : Ingrid Frenning
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Teknisk drift NISKs nettside  
og diskusjonsforum   : Custompublish
”Søk på hund”   : Jan Erik Svandal
”Norgescupen”    : Ludvig Gråtrud
Regnskapsfører   : Grete Dahlen
Valgkomite    : Roy Robertsen, Karin Morstad 
     : og Per Sandanger
Revisor    : Anne Skjønnsfjell
Vara revisor    : Håvard Vinsrygg

6.5 Medlemmer
Det har vært en svikt i medlemskontingenten i år i forhold til 2007. Når det gjelder 
ubetalte krav er det en foruroligende økning i år i forhold til 2007. 2007 viser 
258, mot 463 i 2008. Styret oppfordrer avdelingene til å følge regelmessig med i 
nyinnmeldte medlemmer, og evt. purre opp de betalinger som uteblir for å høre om 
grunnen til det, som kan for eksempel være at man ikke har mottatt noen giro fra 
NKK. 

Mottatt oversikt fra NKK over medlemstall for 2008 når det gjelder hovedklubbene 
viser at NKK har registrert at Norsk Irsksetterklubb har 48 husstandsmedlemmer, 
98 medlemmer uten blad, 1360 medlemmer m/blad og 8 æresmedlem med GK 
(grunnkontingent).  Norsk Kennel klubb førte 31 638 nye hunder i sitt register i 
fjor.  Det er tidenes rekord.  Blant de mest populære hundene troner schäferhunden 
først, hakk i hel av golden retriever og norsk elghund grå.  På 7. plass kommer 
engelsksetter, 8. plass gordonsetter og 11. plass irsk setter med 581 nye 
registreringer i 2008.  Interessen for å skaffe seg irsksetter er således stigende.

Det kommer inn spørsmål både pr. telefon og e-post til NISKs sekretær.  I de tilfeller 
hvor saken er av spesiell art, sendes disse videre til den (de) i styret som har best 
kompetanse til å besvare dette.  Innmeldingsprosedyren via web fungerer meget bra.  
Det er et jevnt tilsig av nye medlemmer og gamle medlemmer som ønsker å melde 
seg inn igjen.  

6.6 Møtevirksomhet
Det ble avholdt 5 styremøter i løpet av 2008:
9.2.08  Quality Hotell Saga, Tromsø
28.2.08  Radisson SAS Hotell, Gardermoen
5.6.08  Telefonstyremøte
13.8.08  Telefonstyremøte
29.-30.11.08 Garder Kurs og Konferansesenter, Gardermoen.

I tillegg vil det bli gjennomført et styremøte i forkant av GF 09.

6.7 Struktur og politikk
NISK ble direkte tilsluttet NKK 1.1.07. Leder og nestleder har representert klubben i 
raseutvalget (stående fuglehunder). Dette er et samarbeidsorgan for å drøfte felles 
avlsfremmende saker. Innenfor ”NKK-familien” er Jakthunddivisjonen etablert som 
et samarbeidsorgan bestående av de fleste jakthundrasene. De utgjør vel 50% av 
NKKs totale medlemsmasse og utgjør således en viktig gruppering for å fremme 
felles politiske interesser innenfor ”jakthund-familien”. Imidlertid er det nødvendig å 
få delegert myndighet fra NKKs hovedstyre ut til klubber og forbund. Dette arbeidet 
er nylig iverksatt og vil bli gitt prioritet tidlig i 2009. I første omgang vurderes å 
opprette en egen komité innen NKK som skal ta seg av jakthundrelatert arbeid. Denne 
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komiteen skal kunne delegere videre etter behov. FKF deltar også i dette arbeidet. 
Tidligere arbeidsutvalg har gjort et meget godt grunnarbeid for pågående prosess. Så 
snart det nye rammeverket er på plass tidlig 2009, vil man kunne se konturene i det 
nye NKK. Det vil trolig føre til at klubber og forbund vil få større råderett innenfor eget 
virkeområde. 

6.8 Organisasjonskultur
Flere av oss i hovedstyre og avlsråd avslutter nå vårt virke i klubben. Vi har vært 
privilegert som har fått anledning til å jobbe i en kjær klubb og med en rase som har 
hatt en eventyrlig fremgang de senere år. Samtidig er det veldig oppløftende at den 
røde og hvite irsksetteren er inne i en positiv utvikling. Spesielt gledelig og givende 
har samarbeidet vært opp mot tillitsvalgte i avdelinger og distrikt. Uten deres innsats 
har klubb og rase aldri nådd de resultater vi er vitne til i dag som en landsdekkende 
organisasjon.

Imidlertid har styret erfart sider ved virksomheten som må sies å ha vært veldig 
krevende. Det siktes spesielt til et fåtalls personer som har valgt en arena å drive 
politikk på utenfor klubbens organisatoriske sfære. Å drive organisatoriske prosesser 
både i en formell og uformell organisasjon er fryktelig krevende. Alle i nåværende 
styre og avlsråd har krevende jobber, er aktive jegere og deltar på jaktprøver med 
sine hunder. Det forutsetter at organisasjonsarbeid er basert på frivillig og ideell 
innsats, slik vårt lovverk legger til grunn.

Mye av drivkraften i de personer, som anses å være en del av den uformelle 
organisatoriske sfære, synes å være basert på misnøye med virksomheten i klubben. 
Denne misnøyen uttrykkes ofte gjennom kritikk og til dels sjikane av klubbens 
tillitsvalgte. Styret kan ikke se at det noen gang har vært ytret noe positivt ved 
klubbens virksomhet fra disse personene. At denne gruppen velger å fremstå i en 
uformell organisatorisk sfære, antas å bygge på en tro på at individualisme er mer 
konstruktivt enn å være lagspillere innenfor klubbens avdelinger og distrikt, slik vårt 
lovverk legger til grunn.

Flere i nåværende styre og avlsråd tar konsekvensen av dette og velger derfor å 
avslutte sitt virke i klubben. Styret er blitt informert av valgkomiteen om at personell 
med høg kompetanse innen organisasjon og rase kvier seg for å ta på seg verv. 
Dette er en situasjon som er veldig beklagelig, men understøtter en antagelse om at 
omtalte side ved klubbens virksomhet oppleves som problematisk. Med dette som 
utgangspunkt ønsker avtroppende styre at klubbens organisasjonskultur debatteres på 
kommende Generalforsamling. Hensikten er å etablere en kultur som gir tillitsvalgte 
en anstendig ”arbeidsbetingelse” til å utøve sine verv til gagn for klubb og rase.

6.9 Erkjentlighet – påskjønnelser
Vinner av NM Skog 2008 ble IS NJCH Valeheias Killakee med eier Roald Kjellevold, og 
de mottok blomsterhilsen fra NISK.

Vinner av NM Høyfjell 200 ble IS Tydalens Ra, med eier Bjørn Olsen, og ekvipasjen 
ble tildelt pokaler og premier av leder av NISK etter finalpartiene var kommet ned av 
fjellet (NISK var i år arrangør av NM Høyfjell).

Per H. Nymark fylte 70 år høsten 2008 og han mottok blomsterhilsen fra NISK i 
anledning dagen.

Leder NISK ga personlig 500 kr til etterlattes barn ved avdøde Kjell Almås begravelse. 
Nærmeste pårørende ønsket et mindre pengebeløp til barnas utdanning i stedet for 
blomster. En liten omtale av Kjell Almås ble skrevet på klubbens hjemmeside. 
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Økonomi7 
Revisjonsberetning7.1 

Revisjonsberetningen innhentes av Ellen fra revisoren straks den foreligger fra revisor 
og ettersendes avdelinger og distrikt.

Regnskap7.2 
Regnskap for driftsperioden 2008 fremgår i et eget 3vedlegg.

Forslag drift 20098 
Forslag handlingsplan8.1 

Forslag til Handlingsplan 2009 fremgår av eget selvstendig dokument. 

Fastsette årskontingent8.2 
Det vises til pkt 6.2 medlemssituasjon og budsjettforslag 2009 som anses å være de 
viktigste faktorene i vurderingen å fastsette fremtidig årskontingent. Likeledes bør 
klubben skjene til det kontingentnivået andre raseklubber nytter for å vekte nivået på 
egen klubbs kontingent. Klubbens sekretær har vært i dialog med sekretær i NESK, 
som informerte om at NESK har kr. 400,- i årskontingent og at NGK har kr. 450,-
.  Det er nærliggende å sammenligne NISK med disse to klubbene. Ut fra dagens 
økonomiske situasjon for mange mennesker, vil ikke styret anbefale at NISK setter 
opp kontingenten for 2010, men avvente dette til 2011. Dette for å unngå å miste 
medlemmer selv ved en moderat forhøyelse med kr. 50,-. 

Budsjett8.3 
Busjett fremgår av eget selvstendig dokument og fremsendes i porteføljen av 
dokumenter til Generalforsamlingen til avdelinger og distrikt.

Innkomne forslag8.4 
Alle innkomne forslag for behandling på Generalforsamlingen er samlet i et 
eget selvstendig fellesdokument.

Valg8.5 
Kandidater til valg i NISK 2009

Til styret
Leder     Roy Robertsen   ny
Nestleder    Tore Salvesen  ny, opp fra varamedlem
Forretningsfører   Sigurd Tore Pettersen ny
Styremedlem ansvar utstilling Ingrid Frenning  gjenvalg
Styremedlem ansvar jakt  Ludvig Gråtrud  ikke på valg
Varamedlemmer   Geir Tommy Keiseraas gjenvalg
     Johan Fr. Kayser  ny.

Til Avlsråd
Leder/representant til styret Jan Erik Svandal 1år, siste år av valgt periode
Medlem    Terje Nergård ny 3 år
     Kristine Møst ny 3 år
     Laila Hope  ikke på valg, valgt 08 for 3 år.

Styret i NISK mottok 15.1.09 telefon og e-post fra valgkomiteens leder om 
at Roy Robertsen og Johan Fr. Kayser erklærte seg inhabil som medlemmer 
av valgkomiteen med grunnlag i forslag på valg i nytt styret. Per Sandanger 
overtok som leder av valgkomiteen. 
  
3  Regnskap for NISKs driftsperiode 2008
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Norsk Irsksetterklubb, Lakselv, 17. januar 2009

 Per Sandanger Ludvig Grådtrud Ingrid Frenning
 Styremedlem og Styremedlem Styremedlem
 Leder avlsråd Jaktprøver og trening Utstilling
 (sign) (sign) (sign)
 

 Geir Tokle Espen Bjørbæk Per Hallås
 Forretningsfører Nestleder Leder
 (sign) (sign) (sign)

Merknader:

Utgave 1 (utkast) av årsberetning med tilhørende dokumenter til GF 09 ble sendt 
ut til avdelinger, distrikt og lagt ut på klubbens hjemmeside 17.1.09 – 4 uker før 
Generalforsamlingen.

Utgave 2 (utkast) av samme dokumentportefølje ble sendt ut til avdelinger, distrikt 
og lagt ut på klubbens hjemmeside 1.2.09. Her ble endringer anført som merknad og 
således gjort sporbare ift utgave 1.

Endelig utgave av årsberetning med tilhørende dokumenter fremlegges for 
Generalforsamlingen i Trondheim 14.2.09. I denne årsberetningen følger resultater fra 
Norgescupen som vedlegg 1 og forrykker således nummereringen av vedleggene fra 
utgave 2. Det er gjort mindre språklige endringer i dokumentet. Sporbare merknader 
fra utgave 2 er tatt bort i endelig utgave slik at disse ikke begrenser skriftstørrelse og 
høgre marg i den innbundne versjonen unødig. 
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Vedlegg: 1

Norgescup NISK 2008
VK

Poeng  Navn på hund Far - Mor Eier

63 «US» Kuling (US T-Manus/NJCH US Specific)
Magnussen Rune Andrè og 
Halvorsen Randi 

53 NSJCH Irskesjøens Nix (Hadseløyas Mounty/Åsgjerdets Lina) Kingswick Jan Arild

43 US Tornado (Wingbeat Bailey/NJCH US Specific)
Magnussen Rune Andrè og 
Halvorsen Randi 

UK
Poeng  Navn på hund Far - Mor Eier

31 US A Magic Dream «US» Zimbad/»US» Coco Chanel Svein Strømsnes

24 «US» Chica (Kvikneskogens Trym/»US» Bamsemums Bjørn Haugland

17 Vinnsåsens Ruffen 2 (Brophys Rock Solid/Kvernsjøbergets Tinka) Schikora Bjarnar 

AK
Poeng  Navn på hund Far - Mor Eier

15 Imingens Lz Toy
(NJUCH Irskesjøens D.Zento/NUCH 
Imingens Sa Lollipop) Døsvik Frode

10 «US» Kvikklunsj «US» Tornado/»US»Dixi Babe Herman Mejdell

9 Nm-Red-Senja (Suoluvardens Nico/US CT-Maysie)
Sommarset, Odd Brede og 
Jørgensen, Maria Peggy

9 Era Baghera av Kjerringholm 
(Njch Vieksas Bastian/NuchNv-06 Ayra av 
Kjerringholm) Haukås Bjerke Elisabeth

Skog
Poeng  Navn på hund Far - Mor Eier

26 NUCH Furunakkens Freya Lyngstua`s Jack 2/NSUCH NJCH Zorba Geir Haugen

24 NJCH Valeheias Killakee Rødliens Mia Tucka/Valeheias Indi Roald Kjellevold

9 Fagermoa’s B-Madi Eklias Adam/Vargkjølens Speci Tore Mæhla 

9 Furunakken´s Nikita Lyngstua´s Jack II/Zorba Arnstein Haugen

VK lavland
Poeng  Navn på hund Far - Mor Eier

10 Lyngstuas Millenium Polka DK JCH PAV/Kvikneskogens Chira Sonja Stuverud og Hans Gjøslien

10 US Kuling US T-Manus/»US» Specific
Randi Halvorsen/Rune Andre 
Magnussen

6 Lyngstuas Jack II Vieksas Balder/Kvikneskogens Chira Jan Erik Israelsen

AK lavland
Poeng  Navn på hund Far - Mor Eier

7 Valeheias Alpha «US» Zimbad/Valeheias Tirawa Per Øystein Vegsgård 

4 Skåbufjellas Backup
NUCH NJ(K)CH R S-Storm/Kvikneskogens 
Kaisa Einar Bordewich

4 Imingens Sa O`Malley DKJCH Setterley Aldo/Risklettens Skaidi Irene Lysebo og Gisle Sveva

Fullkombinert
Poeng  Navn på hund Far - Mor Eier

2 Skåbufjellas Backup
NUCH NJ(K)CH R S-Storm/Kvikneskogens 
Kaisa Einar Bordewich
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Vedlegg: 2

Prøveleders rapport til Norsk Kennel Klub fra Kongsvoldprøven 2 – 5 
okt 08

Bakgrunn1 
Norsk Irsksetterklubb (NISK) veksler på å arrangere ”Trippelprøven” sammen med 
andre raseklubber på Kongsvold. I 2008 sammenfalte ”Trippelprøven” med NM-høgfjell 
som innebar at NISK ble av Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) og Norsk Kennel 
Klub (NKK) gitt i oppdrag å arrangere NM-høgfjell (lag og individuelt), Moskus cup og 
kvalitetsklasser. 

Oppdrag2 
NISK er av NKK gitt i oppdrag å arrangere Kongsvoldprøven 2 – 5 okt 08 slik:

to 2 okt: NM lag – Høgfjellspokalen•	
fr 3 okt: NM kvalifisering•	
lø 4 okt: •	

NM semifinaleo 
Moskus cup kvalifiseringo 
UK og AK.o 

sø 5 okt:•	
NM finaleo 
Moskus cup finaleo 
UK og AK.o 

Resultat3 

Faktatall starter – premieringer - oppflukter3.1 
200 hunder stilte til start i kvalifisering NM.  I alt i løpet av de tre dagene NM 
(individuelt) varte, ble det utdelt 40 premier til NM-deltakerne.
I Moskus cup stilte 57 hunder til start i kvalifisering og 17 i finalen, og det ble 
oppnådd til sammen 10 premier disse to dagene.
I UK/AK startet 96 hunder, og av disse fikk 6 UK-hunder og 8 AK-hunder premie.  Det 
barske vinterværet må ta noe av skylden for resultatet her.
I løpet av prøveperioden ble det registrert ca 760 oppflukter av ryper.

NM lag/høfjellspokalen – omtale av vinneren3.2 
Til NM Lag/høgfjellpokalen stilte 7 lag til start. 15 cm nysnø og tåkedis førte til at 
rypene var lette på vingene og få fuglesituasjoner som ledet til tellende resultat. 
Imidlertid evnet strihåret vorsteher NJCH Austbakken`s Zorro til Rune Fossum 
på en mesterlig måte å få et fullverdig fuglearbeid og brakte således strihårlaget 
til Norsk Vorstehhundklubb å ta lagseieren med Norsk Engelsksetterklubb nr 2 
og Norsk Irsksetterklubb nr 3. Zorro og Rune ble samtidig belønnet med å vinne 
”Høgfjellspokalen” og bærer således tittelen ”Norgesmester lag”.

Det er første gang i historien at en strihår har vunnet Høyfjellspokalen og NM-lag. I 
1981 ble imidlertid strihårlaget på delt førsteplass med gordonsetterlaget. Den gang 
var Øystein Storvoll med tippoldemor til Zorro med, nemlig Heika. Pokalen gikk da til 
en gordonsetter.
Zorro har deltatt på 4 NM-lag konkurranser inkludert årets konkurranse.

Resultater NM-lag3.2.1 
På medaljeplass plasserte følgende lag seg slik:
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Som nr 1 stilte NVKs lag med:
SV Fia - Arne Aalberg•	
SV Leikvinn`s KTT Indie - Alexander Kristiansen•	
Norgesmester lag SV NJCH Austbakken`s Zorro - Rune Fossum•	

Som nr 2 stilte NESKs lag med:
ES NJCH Kvernmolia`s Perle - Stig Kvernmo•	
ES NJCH Ranglefjellet`s Miss Putte - Alfred Sæther•	
ES NJCH Bjerkestølens Hi-Treff - Ingvar Rødsjø.•	

Som nr 3 stilte NISKs lag med:
IS NJCH Irskesjøen`s Nix -Jan Arild Kingswick•	
IS NJCH “US” Tornado - Randi Halvorsen•	
IS NJCH “US” Kuling” - Rune Magnussen.•	

På de neste plassene ble lagene rangert i følgende rekkefølge:
4. Plass NVK korthåret vorsteh•	
5. Plass NPK pointer•	
6. Plass NBK breton•	
7. Plass NGK gordonsetter.•	

Omtale vinner ”Høyfjellspokalen”3.2.2 
Zorro er veldig lærevillig og lettdressert hvor det viktigste for han var å gjøre meg 
til lags forteller Rune Fossum. Dette førte til at alt ble positivt for han, både ved 
fuglekontakt og dressur. Han viste tidlig jaktlige egenskaper og jaktet selvstendig ved 
6 mnd alder. Han har alltid vist eksemplarisk oppførsel i fugl og kan ikke huske han 
har rampa seg ut på prøve. Han fikk sin første premie som ettåring, en 2. UK. Derby- 
billetten ble sikra i august samme år, men det ble ingen Derby-start siden jeg hadde 
glemt å melde han på. VK-biletten ble sikra på hans andre start i AK, bare så vidt 
2 år. Det som nok kjennertegner Zorro er han stabile og sterke søk. I tillegg er han 
fantastisk avbalansert i sitt hode, noe han har fått god bruk for i sterk konkurranse 
med mange andre gode hunder på prøve. 

Zorro brakk halen sin sommeren 2004. I og med forbudet mot deltakelse på prøver 
og utstilling med kupert hale for kuperingsraser kom, ble han spjelket og tapet etter 
alle kunstens regler. Halen skulle berges for alt her i verden. Derfor ble det ingen 
trening den sommeren. Zorro gikk i ro med et rør trukket utenpå halen konstant. 
En treningstur rakk vi før Verdalsprøven. Zorro vann kvaliken og sannelig vann han 
finalen også. Dette etter kun en treningstur. Dette belyser litt av de egenskapene som 
bor i han.

Som fem-åring sikra han seg jaktchampionatet etter å ha vunnet Snåsaprøven 
med CACIT. Det vil si at jeg gikk rundt i den tro at han manglet tre poeng. Så etter 
finregning i vinter oppdaga jeg at han har vært champion i nesten to år uten at jeg 
hadde fått det med meg.

En helt utrolig dag ble det og stor takk til Arne Aalberg og Alexander Kristiansen som 
bidro sterkt til lagseieren avslutter en lykkelig Rune Fossum fra Steinkjer. 

Vi gratulerer!
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NM finale – omtale av vinneren3.3 
NM-finale ble gjennomført søndag med 18 ekvipasjer.  Med grunnlag i en analyse av 
bestandsrapporter samt vær – og føreforhold i samråd med finaledommerne lørdags 
kveld, ble NM-finalen gjennomført i terrenget Nystugguhø lav – Kallvella. Dette viste 
seg å være helt avgjørende for å nå et sportslig respektabelt nivå på finalen. Dette 
sett i lys av at det ble sterk vind og i perioder tett snødrev fra morgenen av og litt ut 
på formiddagen. 

Vinneren ble irsksetteren NJCH Tydalens Ra til Bjørn Olsen fra Trondheim, som i tillegg 
ble belønnet med CACIT. Ra sin vei mot finalen var imponerende med 1. VK i kvaliken 
og en av de beste søkerne i semien i et parti hvor ingen hadde muligheten på tellende 
fuglearbeid. Finalen ble veldig spennende og dramatisk og endte med 5 premierte 
ekvipasjer. Det kunne blitt full premiepott dersom ikke en hund med fuglearbeid 
nektet å apportere felt fugl. Dessverre måtte dommerne vise en annen ekvipasje ut 
av finalen grunnet hundens uønskete adferd. Denne saken behandles videre iht NKKs 
regelverk.

Resultat NM-finale3.3.1 
VK NM finale med CACIT og Norgesmester IS NJCH Tydalens Ra - e/f Bjørn Olsen1 

VK NM finale med Reserve-CACIT ES NJCH Fjellvidda`s Maja - e/f Sverre Hollum2 

VK NM finale ES NJCH Ranglefjellet`s Miss Putte - e/f Alfred Sæther3 

VK NM finale ES NJCH Fosnes Muntiadok - e/f Erling Meirik4 

VK NM finale P NJCH Westpoint`s Emil - Øystein Johansen.5 

Dreiebok og nærmere omtale av finalen følger vedlagt.

Omtale NM-vinner3.3.2 
NJCH Tydalens Ra er i dag 7 år og oppnådde tidlig 1. UK som unghund. Etter at 
puberteten var unnagjort skulle Ra utforske fjellet helst på egen hånd og ble således 
noe stortgående hvor samarbeidet var så som så forteller Bjørn Olsen. Imidlertid har 
søk og samarbeid blitt mye mer veltilpasset de siste 2 årene. I høst er Ra stilt på 6 
VK-prøver, som har resultert i 4 premier. Han tilhører et kull hvor 5 har 1. AK og flere 
VK-premieringer. Bjørn forteller videre at Ra alltid har vært ærlig i sin fuglebehandling 
og har således vært lett å holde i ro, både når fuglen tar til vingene og når den felles 
under praktisk jakt og konkurranser.
Bjørn er en profilert veteran innen hundesporten og er en av NISKs storheter gjennom 
tidene. Blant annet vant han Norsk Derby med irsksetteren NJCH Tydalens Fauna i 
94. Året etter vant irsksetterne NM-lag med Bjørn og Fauna på laget. Deres flotte 
prestasjon ble samtidig belønnet med vinner av Høgfjellspokalen. Vinner av Derby 
og Høgfjellspokalen var en milepæl i NISKs historie. De som kjente godt til Bjørn 
og hans oppdrett kunne nok med rette se for seg en slik prestasjon. Grunnlaget for 
Fauna lå blant annet i linjene til jaktchampionene Tydalens Baluba og Tydalens Drake. 
3 norske jaktchampions (Baluba, Drake og Fauna) som levde i samme periode var 
meget oppsiktsvekkende innen irsksettermiljøet på denne tiden. Ra er således Bjørns 
4. jaktchampion i rekken. I tillegg har hans oppdrett Tydalen resultert i ytterligere 5 
norske jaktchampions. 
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Bjørn har også ofret mye av sin tid til å glede andre hundevenner. Han har vært leder 
for Trøndelagsavdelingen i NISK i 10 år og sittet i hovedstyret i NISK i flere perioder. 
For hans utrettelige arbeid for rasen og klubben, er han hedret med ”Gullmerke” og 
”Æresmedlem” og fremstår således som en bauta i NISKs historie. Bjørn Olsen er i 
dag 63 år og vi vil ha gleden av å se han i fjellet med sine ”røde-venner” i mange år 
fremover.

Vi gratulerer!

Administrasjon4 

Sekreteriat - prøveledelse4.1 
Sekretariatet var lokalisert på Furuhaugli, mens oppropet ble gjennomført på 
Hjerkinnhus. Det var første gang dette ble gjort for en såpass stor fuglehundprøve 
som NM høgfjell. Stedet ble valgt ut fra hensynet til pris, service og hundevennlighet. 
Vertskapet fremsto som meget servicevennlig. Imidlertid er det ønskelig med større 
bredbåndskapasitet for å operere systemet for prøveledelse og ”online-informasjon” 
på klubbens nettside. Hjerkinnhus ble valgt som sted for opprop grunnet god 
parkeringskapasitet og nær lokalisering til prøveterrengene.

Prøveledelsen besto av:

Per Hallås, leder•	

Ellen Bakke Dobloug, leder sekretariat•	

Roald Elvenes, webredaktør•	

Ina K Greve, sekretariat og redaktør•	

Dorthe Haugen, sekretariat•	

Geir Tokle, forretningsfører/sponsorer •	

Ludvig Gråtrud, medlem.•	

Klarering av prøveområdet - villrein4.2 
Onsdag 1.10.08 kl 1820 klarerte prøveleder med SNO Dombås ved Arne Mortensen 
om bruk av prøveområdet vedrørende villrein. Det var på det tidspunktet ikke 
observert villrein i området. Det ble utvekslet telefonnr og inngått avtale om videre 
varsling dersom villrein skulle komme inn i prøveområdet. 

Vær og føre4.3 
I hele prøveperioden var det vinterføre med varierende vind- og nedbør. Ved alle 
dommermøter ble etterfølgende værprognose meddelt fra yr.no.

Været og føret medførte at terrengene var ujevnt besatt med fugl. De terrengene som 
var lokalisert høyest til fjells hadde til dels dyp snø som problematiserte hundenes 
evne til å jakte og førernes mobilitet til fots.  

Sponsorer 4.4 
En slik prøve er veldig kostnadskrevende. Her er reisekostnadene til dommerne den 
største kostnadsdriveren i likhet med alle jaktprøver. Derfor var sponsorenes bidrag 
veldig avgjørende for å bringe arrangementet i pluss. Dette var følgende sponsorer:
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Troll hundefor - premier•	

Provit hundefor – premier, dommergaver og kontanttilskudd•	

Trønderburet – premier•	

Bergans fritidsbekledning/utrustning – premier•	

Krogstad herregård hundetrening – premier og kontanttilskudd•	

Bladet ”Jakt” – dommergaver•	

Eidsmo spekematprodusent – dommergaver.•	

Informasjon5 

Generelt5.1 
Klubbens redaktører for nettsida nisk.no og NISK-sidene i Fuglehunden ble brukt før, 
under og etter prøven for leveranse av aktuell informasjon. Begge var fysisk til stede i 
prøveledelsen under prøven.

Info prøvedeltagere5.2 
Klubbens sekretær var også prøvens sekretær. Vedkommendes telefonnr var 
oppgitt i terminlista og var således prøvens kontaktpunkt for løpende informasjon 
til prøvedeltagere. NISKs nettside var et viktig medium for fortløpende informasjon. 
Her ble det stor respons fra prøvedeltagere på ventelista i særdeleshet for start i 
NM-kvalik. Her ble det avdekket et avvik i FKFs håndbok for prøveledere versus 
NKKs regelverk. FKFs styre ble derfor kontaktet for nærmere avklaring hvorvidt 
NKKs regelverk eller FKFs håndbok for prøveledere skulle legges til grunn for videre 
administrasjon av venteliste start NM. FKFs konkluderte med at NKKs regelverk var 
gjeldende regelverk. For øvrig ble kartutsnitt lagt ut på nettsida for lokalisering av 
Furuhaugli - prøveledelse og Hjerkinnhus - opprop.

Info dommere5.3 
Prøveleder var ansvarlig for å gi ut nødvendig informasjon til dommere før og under 
prøven. Dette ble gjort fortløpende på telefon, e-post og klubbens nettside i takt med 
endrede forutsetninger.

Info NM-lag høgfjell5.4 
Erfaring fra tidligere Høyfjellspokalløp/NM-lag identifiserte et behov for et 
resultatskjema for registrering av deltagende lag/hunder, fortløpende oppnådde 
poengsum etter hvert slipp og for videre resultat og rangering. Et slikt skjema ble 
laget av prøveleder med grunnlag i erfaring fra nordisk vennskapskamp ved NISKs 
90-års jubileum med positive erfaringer. Dette skjemaet ble nyttet av dommere, 
lagledere, ”feltreporter” og ”webredaktør” for fortløpende oppdatering og forståelse 
av avdømt resultat. Etter hvert slipp ble poengsum lagt ut fortløpende på nettsida for 
informasjon til interessenter. Umiddelbart etter prøvens slutt ble samlet resultat på 
skjemaet lagt ut i sin helhet på nettsida. Denne leveranse av ”online-resultat” NM-lag 
antas å være gjort for første gang.

Info NM finale høgfjell 5.5 
Tidligere tradisjon ved å legge ut fortløpende resultat på nett ble videreført. Foruten 
tekst ble også bilde denne gang lagt ut for hvert slipp de første 2 rundene ved 
hjelp av mobiltelefon direkte til nettleser. Dette ble gjort av Knut Sollid som både 
har kompetanse som jaktprøvedommer samt presse og informasjon. Begrenset 
bredbåndskapasitet gjorde utleggingen på nett noe tregere enn ønsket. Allikevel ble 
resultatet vellykket.
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Dommertjenesten6 
Prøveleder hadde ansvaret for å administrere dommertjenesten. FKFs dommerutvalg 
inviterte i sin helhet dommere til NM-lag, NM-seminale og NM-finale. Mens prøveleder 
rekrutterte dommere til NM-kvalik, Moskus cup-kvalik – og finale og 5 kvalitetspartier 
lørdag og 4 kvalitetspartier søndag. Av praktiske og kostnadsmessige hensyn ble ”NM-
dommerne” anmodet om å dømme en ekstra prøvedag. Denne anmodningen ble i stor 
grad imøtekommet av aktuelle dommere. Så langt det var mulig, ble det lagt stor vekt 
på å balansere representasjon av dommere fra alle landsdeler og flest mulig raser. 

Mr Ray O’Dwyer, leder av den irske - og den europeiske røde irsksetterklubben var 
eneste inviterte utenlandske dommer. NISK hadde da forsikret seg om at O’Dwyer 
hadde lang dommererfaring (fra slutten av 80 tallet) fra Irland, Skottland og England. 
Dessuten hadde vedkommende dømt på store mesterskap på kontinentet (Frankrike, 
Italia og Tyskland), blant annet verdensmesterskapet. Han har også dømt i USA 
og ikke minst både i Norge og Sverige. NISK ser det som svært viktig å invitere 
utenlandske dommere for å bygge relasjoner og utveksle impulser i dømming av 
hunder fra utenlandske dommere med internasjonal bakgrunn. 

Det var en stor utfordring å lage kartgrunnlag for å koordinere partier og veilede 
dommere siden tilgjengelig kart for tidligere arrangement var av meget dårlig 
kvalitet. Etter hvert ble dette løst ved at prøveleder kunne nytte egen arbeidsgivers 
kartdatasystem for å lage digitale og ”hardcopy” kart. Dette var til stor hjelp før og 
under prøven. Imidlertid bør disse kartene utvikles videre med støtte fra FKF, slik at 
kartene får en optimal funksjonalitet.

Sekretariatet mottok støtt positive meldinger fra prøvedeltagerne om god stemning 
og solid dømming. Dette var inntrykk fra både profilerte veteraner og relativt nye 
deltagere i hundesporten. Dette inntrykket ble understøttet av Per Sandanger som var 
NKKs representant.

Konkulsjon - anbefaling7 
”Kongsvoldprøven 2 – 5 oktober 2008 herunder NM-lag/høgfjellspokalen, NM-
indivduelt, Moskus cup og kvalitetspartier anses med dette som gjennomført på en 
ærverdig måte under krevende vinterforhold.  

NM-høgfjell 2008 etterlater seg spørsmålet hvorvidt begynnelsen av oktober er et 
riktig tidspunkt å arrangere ”NM-høst” på sett i lys av vanskelig vinter føre - og 
værforhold. En videre vurdering av dette spørsmålet må antagelig drøfte hvorvidt 
ekvipasjene skal gis mulighet for å utøve praktisk jakt i forkant av et NM opp imot 
hensynet til at prøven gjennomføres under mest mulige like høstforhold på barmark.  

NKKs regelverk for administrasjon av venteliste NM reformuleres til en mer 
klargjørende tekst for å unngå tvil og misnøye. Praksis og håndbok for prøveledere 
settes ut av kraft når det gjelder dette forhold.

Det bør utarbeides skikkelig kart som viser tydelige lende og teiggrenser for 
prøveterrengene for å planlegge og koordinere avprøvingen av partiene.

Resultatskjema for NM-lag ble godt mottatt av dommere, lagledere og prøveledelse 
for utlegging av forløpende resultater på nett.
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Furuhaugli fremsto som et meget servicevennlig prøvesenter. Det bør innehentes 
tilbud fra aktuelle konkurrenter på Dovrefjell for å redusere kostnadene. Det vil 
trolig være positivt å spre arrangementene på flere aktører fra år til år for å oppnå 
”goodwill” i lokalsamfunnet og samtidig tydeliggjøre en konkurransesituasjon. I 
tilbudsprosessen og valg av prøvesenter, er det viktig å klarlegge bredbåndskapasitet 
for ”web-tjenester” under prøven.

Det er første gang i historien at en strihår har vunnet Høyfjellspokalen og NM-lag. I 
1981 ble imidlertid strihårlaget på delt førsteplass med gordonsetterlaget. Den gang 
var Øystein Storvoll med tippoldemor til Zorro med, nemlig Heika. Pokalen gikk da til 
en gordonsetter.

Lakselv, 12. oktober 2008.

Per Hallås
Prøveleder
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Vedlegg: 3

REGNSKAP NORSK IRSKSETTERKLUBB NM HØYFJELL 2008

Bilag nr. Tekst Beløp: Beløp:
INNTEKTER:

01 Startkontingent ordinært iflg. kontoutskrift 200.375,-
02 Startkontingent betalt kontant under prøven     8.385,-
03 Start VK-semifinale   10.000,-
04 Start VK-finale     1.800,-
05 Starter trukket i dommeroppgjør     1.975,-
06 Moskus Cup-finale     1.700,-
07 Regning NM-lag   17.660,-
08 Ref. utlegg patroner    1.980,-
09 Div. inntekter uten bilag       160,50
10 Sponsor Norsk Dyremat x)    4.000,-
10A Renteinntekter        562,82
10B Ref. utlegg Ray O’Dwyer    5.962,-

SUM INNTEKTER 254.560,32

11 Vekselgebyr         20,-
12 Kontorrekvisita       360,-
13 Dommerkostnader (dømming + reisegodtgj.) 118.450,-
14 Refundert startkontingent   14.045,-
15 Prøveledelse, gjester, dommere, ”Jægermiddag”   27.712,-
16 Hjerkinn Fjellstue, kaffe deltakere        390,-
17 Skjemaer NM-lag        588,-
18 Dommergaver        766,50
19 Jaktprøveskjemaer      1.500,-
20 Aktivitetsavgift Norsk Kennelklub   23.867,50
21 Avgift dommerutdanningsfond FKF     3.352,50
22 Premieforbruk     7.819,-
23 Godtgjørelse prøveledelse (kjøregodtgj. m.m.)   14.538,50
24 Apportryper        700,-
25 Påsying av merker på dekken NM-lag        450,-
26 Skudd startpistol Vinstra Våpen      1.980,-
27 VK- og UK/AK-bøker         889,-
28 Forbrukt ammunisjon NM Høyfjell         403,20
29 Gaver medarbeidere NM Høyfjell/gave dommer         693,-
30 Produsert kart Kongsvold       1.625,-
31 Mobilt kontor          300,-

SUM UTGIFTER 220.449,20

NETTORESULTAT     34.111,12

x) Dette beløp, kr. 4.000,- er innbetalt direkte til NISK’s konto 2000.09.32656.  Fratrukket 
dette beløp i nettoresultatet, er netto på konto NM Høyfjell kr. 30.111,12, hvilket stemmer med 
kontoutskrift nr. 9 for konto 1822.30.13852.

Vang H., 12.01.2009.

Ellen B. Dobloug





Regnskap 2008

Resultat
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RESULTAT UTEN AVDELINGER  2 008  2 007 
DRIFTSINNTEKTER

3100 Salgsinntekter av profileringsartikler/ premier  (895)  (3 570)

3110 Innt. av arr./ kurs/ dressurkurs/ test/ treninger  (12 900)  (13 500)

3120 Påmeld. avg. utstillinger/ jaktprøver mm  (227 425)

3130 Valpeliste/ parringsavgift  (20 100)  (12 550)

3150 Innt. sponsor, annonser, link, internett mv  (41 320)  (21 340)

Note 2 Salgsinntekt  (302 640)  (50 960)
3900 Medlemskontingenter à kr. 400,-  (514 500)  (528 

3902 Medlemskontingenter à kr. 200,-  (5 400)

3903 Uten Fuglehunden à kr. 200.-  (17 800)  (12 000)

3904 Medl. kont. à kr. 100,- U/Fugleh. halvår  (300)

3905 Husstandsmedlem à kr. 200,-  (8 800)  (4 600)

Note 1 Medlemskontingenter  (546 800)  (545 500)
3980 Ubenyttet avsetning  (375)

3990 Andre inntekter/ loddsalg mm  (245)  (34 430)

Annen driftsinntekt  (245)  (34 805)

SUM DRIFTSINNTEKTER  (849 685)  (631 265)

DRIFTSKOSTNADER
4000 Innkjøp av varer for salg/premier  12 047  - 

4005 Dommerkostnader  114 878  2 775 

4010 Tidsskriftet Fuglehunden  184 363  180 619 

4011 Repro etc. Fuglehunden  4 548  4 800 

4090 Beholdningsendring  22 787  14 272 

Varekostnad  338 624  202 466 
5000 Lønn til ansatte  61 490  63 110 

5010 Feriepenger  7 865  6 000 

5040 Ferielønn  7 686  - 

5400 Arb.g.avg. av lønn  9 778  8 873 

5405 Arb.g.avg. av feriepenger  1 082  846 

5410 Arbeidsgiveravgift  242  - 

5420 O T P  1 717  1 472 

5920 Yrkesskadeforsikring  3 754  377 

Lønnskostnad  93 614  80 678 
6010 Avskrivninger premier, diplomer, merker mv  6 623  8 135 

Avskr. på varige driftsmidler  6 623  8 135 
6500 Småanskaffelser inventar, utstyr mv  130  14 429 

6590 Annet driftsmateriale  3 594  - 
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6600 Reparasjon og vedlikehold  -  1 094 

6700 Honorar for fremmede tjenester  16 000  69 523 

6800 Kontorrekvisita  4 007  7 751 

6820 Trykksaker  16 526  - 

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.  889  - 

6860 Støtte til utdanning, kurs  9 000  - 

6900 Telekomm./datakomm./telefon/mobil/fax mm  41 493  26 246 

6940 Porto  10 264  11 867 

7100 Reise, diett og bilgodtgjørelse  147 321  32 313 

7190 Annen kostnadsgodtgjørelse  12 367  4 079 

7300 Annonse og reklamekostnad  300  938 

7350 Representasjon, middag mv  30 422  - 

7400 Kontingenter og medlemsavgifter (FKF)  18 408  - 

7430 Gave, blomster mv  17 527  28 984 

7500 Forsikringspremie  1 511  1 511 

7630 Aktivitetsavgifter mm.  28 845  - 

7700 Møte, kurs, oppdat./ mesterskapdeltakelse  12 787  135 172 

7725 Reisefordeling  - 

7770 Bank- og kortgebyr  600  537 

Annen driftskostnad  371 989  334 443 

SUM DRIFTSKOSTNADER  810 849  625 721 

DRIFTSRESULTAT  (38 836)  (5 544)

FINANSPOSTER
8050 Annen renteinntekt  (34 266)  (20 678)

8070 Annen finansinntekt  (9 840)

8190 Annen finanskostnad  3 444  - 

SUM FINANSPOSTER  (30 822)  (30 518)

ÅRSRESULTAT, OVERSKUDD  (69 657)  (36 062)
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EIENDELER  2008 2007

1300 145 aksjer i Fuglehunden AS  14 500  14 500 
1301 Ny aksjekapital Fuglehunden AS  6 000  6 000 

SUM ANLEGGSMIDLER  20 500  20 500 

1401 Div. beholdning avd. 1  4 316  4 497 
1402 Div. beholdning avd. 2  -  - 
1403 Div. beholdning avd. 3  1 211  3 007 
1404 Div. beholdning avd. 4  29 767  41 162 
1405 Div. beholdning avd. 5  443  443 
1407 Div. beholdning avd. 7  7 400  8 482 
1409 Div. beholdning avd. 9  4 991  5 832 

SUM AVDELINGER  48 127  63 422 

1441 Premiebeholdning avd. 1  7 374  13 077 
1442 Premiebeholdning avd. 2  6 034  4 488 
1443 Premiebeholdning avd. 3  -  4 224 
1444 Premiebeholdning avd. 4  8 754  2 431 
1445 Premiebeholdning avd. 5  -  - 
1447 Premiebeholdning avd. 7  21 748  31 002 
1449 Premiebeholdning avd. 9  -  1 766 

SUM AVDELINGER  43 910  56 988 

1440 Beholdning premier  -  11 567 
1450 Beholdning gullmerker  3 969  7 938 
1460 Beholdning salgsartikler  14 536  6 623 

SUM VAREBEHOLDNING  18 505  26 127 

1500 Kundefordringer  4 665  - 

1941 Kasse/ bankbeh. avd. 1  59 744  66 496 
1942 Kasse/ bankbeh. avd. 2  86 683  81 185 
1943 Kasse/ bankbeh. avd. 3  17 079  10 154 
1944 Kasse/ bankbeh. avd. 4  278 768  291 461 
1945 Kasse/ bankbeh. avd. 5  56 829  55 241 
1947 Kasse/ bankbeh. avd. 7  45 683  39 622 
1949 Kasse/ bankbeh. avd. 9  17 737  12 746 

SUM AVDELINGER  562 523  556 905 

1910 DnB NOR 2000.09.32656  11 711  8 456 
1915 Privatbanken 9590.31.16790  538 517  459 109 
1925 Avlskonto 6420.05.45301  64 710  54 267 
1930 Skagenfond 23080 0712153  210 620  214 064 
1950 Skattetrekk DnB NOR 1503.05.59786  2 898  - 

SUM KASSE, BANK, AKSJER NISK  828 456  735 896 

SUM EIENDELER NISK INKL.  1 526 685  1 459 837 





Handlingsplan 2009
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Forslag til handlingsplan for Norsk Irsksetterklubb 2009

Grunnlag1 
Handlingsplanen lister opp de hovedaktiviteter som Norsk Irsksetterklubb (NISK) 
skal prioritere kommende periode (fra en generalforsamling til den neste). 
Hovedaktivitetene er utledet av klubbens formål (jf vedtektene) og forslag/saker til 
behandling ved generalforsamlingen. 

Hovedaktiviteter2 
På det grunnlag utledes følgende hovedaktiviteter:

Avlsarbeide, herunder: forsterket fokus på utvikling av rød- og hvit irsksetter•	
Jaktprøver og trening•	
Utstillinger•	
Profilering•	
Informasjon•	
Medlemsservice•	
Økonomi•	
Organisatoriske forhold.•	

Avlsarbeide2.1 

Intensjon2.1.1 
Jobbe for klubbens målsetting om å utvikle rød - samt rød og hvit irsksetter som en 
robust og sterk jakthund med et funksjonelt og rasetypisk eksteriør, stødig gemytt 
og god helse gjennom å fortsette, og videreutvikle, det avlsarbeidet som har ført 
irsksetteren dit den er i dag.

Sluttstatus2.1.2 
God service til medlemmene i form av oppdaterte lister over NISKs godkjente •	
avlshunder, en oppdatert valpeliste og tilgjengelighet på telefon og e-post
Månedlig informasjon til medlemmer om endringer som gjøres på avlslistene•	
Funksjonelle web-sider hvor det er lett å orientere seg, og hvor man finner •	
kontaktinformasjon til avlsrådet
Arrangere en avlskonferanse hvor blant annet avlskriteriene, innavl, •	
indeksbasert avl og avlsplanen diskuteres
Tett samarbeid med de andre raseklubbenes avlsråd•	
Arbeide videre med prosjekt indeksbasert avl •	
Jobbe videre med å utvikle rød og hvit irsksetter på lik linje med rød •	
irsksetter. I denne forbindelse opprettholdes et tett samarbeid mellom 
avlsrådet og arbeidsgruppen for rød og hvit irsksetter, samt den internasjonale 
arbeidsgruppen.

Jaktprøver og trening2.2 

2.2.1 Intensjon
Bidra i prosesser som fører til at jaktprøver blir et viktig virkemiddel til fremme av 
irsksetter til en fullbefaren jakthund og et sunt hundehold.

2.2.2 Sluttstatus
Oppfølging og kontakt mot Skandinavia og Irland innenfor feltet jaktprøver og •	
trening
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Gi innspill til Raseutvalget (RU) og Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) om •	
forhold som omhandler jaktprøver og vil ha betydning for utvikling av rasen
Administrere klubbens lag for deltakelse NM-lag etter GFs vedtatte •	
retningslinjer 
Med bakgrunn i interesse og økonomi, vurdere stille lag eller representanter i •	
VM
Lede og koordinere arbeidet med Trippelprøven hvor NISK har ansvaret for å •	
arrangere prøver for stående fuglehunder på Kongsvold
Ansvar for Jaktprøvekritikker - videresende informasjon til avlsrådet / ”Søk på •	
hund”
Legge ut og kvalitetssikre innkomne resultater til ”Norgescupen” på klubbens •	
hjemmeside
Følge opp ”politiske” saker som kan ha innvirkning på jaktprøver og •	
treningsmuligheter
Utføre aktiviteter som GF pålegger styret innenfor området jaktprøver og •	
trening.

Utstillinger2.3 

Intensjon2.3.1 
Utvikle de to irsksetterrasene som ensartede og edle typer etter rasestandarden.

Sluttstatus2.3.2 
Gi innspill til Raseutvalget (RU) og Norsk Kennel Klub (NKK) om forhold som •	
omhandler utstillinger og som vil ha betydning for utvikling av rasen
Følge opp endring av NKKs rasestandard for irsksettere i samsvar med klubbens •	
egen rasestandard
Rekruttere utstillingsdommere•	
Utarbeide instruksjonshefte rasestandard for utstillingsdommere i samråd med •	
Per Harald Nymark.

Profilering2.4 

Intensjon2.4.1 
Gjøre rasene og klubben kjent for aktuell målgruppe for å rekruttere nye valpekjøpere 
og klubbmedlemmer. 

Sluttstatus2.4.2 
Stand ved •	

Villmarksmessa

Stand ved •	
Hundelivsmessa

Anskaffe funksjonelt •	
og målrettet stands- og 
profileringsmateriell

NM-lag utrustes med •	
caps, markerings- og 
varmedekken påført 
klubblogo og tekst NM-
lag årstall

Tillitsvalgte eller andre som representerer NISK ved møter og arrangementer •	
utrustes med klubbmerke og pins

Der hvor tillitsvalgte eller andre er invitert ved spesielle arrangementer i •	
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utlandet, overrekkes en passende påskjønnelse med NISKs logo (eksempelvis 
krystallglass)

Profileringsartikler og messemateriell skal være av meget god kvalitet og ha en •	
pen design

NISKs logo nyttes på klubbens brevpapier, dokumenter, presentasjoner, NISK-•	
sidene i ”Fuglehunden” og websider.

Informasjon2.5 

Intensjon2.5.1 
Informere medlemmer og interessenter om rasefremmende - og organisatoriske 
forhold. Likeledes skape interesse og engasjement ved avdelinger og distrikt som 
setter rasene og hundehold i et positivt søkelys.

Sluttstatus2.5.2 
Sørge for at avdelinger og distrikt får den støtte de trenger for å holde egne •	
sider på klubbens hjemmeside oppdaterte og funksjonelle

Nye funksjoner på klubbens hjemmeside bør kunne integreres ved behov •	
og etablere et fleksibelt design som kan endres i samsvar med endrede 
forutsetninger (eksempelvis ved skiftende årstider)

Databasen ”Søk på hund” videreutvikles til en standardisert database som kan •	
videreutvikles, vedlikeholdes og driftes av samme leverandør som av klubbens 
hjemmeside

Etter at databasen ”Søk på hund” er standardisert, videreutvikles denne i dialog •	
med brukere og interessenter

”Søk på hund” vurderes tilpasset informasjon om utstillingsresultater.•	

Funksjonsdyktig redaksjon/driftsorganisasjon, som evner å presentere aktuell •	
informasjon fortløpende på klubb - og avdelingsnivå

Referater fra styret og avlsråd NISK, FKF og NKK presenteres fortløpende som •	
”ferskvare”

Diskusjonsforumet vil ikke bli gjenåpnet da erfaringene viser at dette misbrukes •	
til sjikane av enkeltpersoner

Tidsskriftet ”Fuglehundens NISK-sider”:•	

Leserenes interesse og engasjement stimuleres for å sende stoff til o 
bladets utgivelser 

Styrets leder skrives av styrets representanter ved alle bladets utgivelsero 

Personer som er tildelt NISKs hedersbevisning og påskjønnelser kunngjøres i •	
aktuelle medier

NISKs årbok utarbeides i et format som er i samsvar med medlemmenes •	
forventninger.

Medlemsservice2.6 

Intensjon2.6.1 
Klubbens sekretær besvarer henvendelser fra medlemmer på e-post og telefon. Ved 
spørsmål som krever ytterligere faglig utdypning, rutes henvendelsen videre til den 
person eller organ i klubben som har dette som funksjonsansvar eller kompetanse. 
Sekretær påser at henvendelsene blir besvart.
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Sluttstatus2.6.2 
Medlemmer og interessenter får optimale og raske svar på sine henvendelser•	
Øke andelen av medlemmer blant de som er eiere av irsksetter •	

Økonomi2.7 

Intensjon2.7.1 
NISK er en ideell organisasjon hvor gjennomføring av aktiviteter og tillitsverv i stor 
grad er basert på frivillighet og dugnadsånd. Økonomien rettes i størst mulig grad mot 
klubbens kjerneaktiviteter som bidrar til en positiv utvikling av rasen og service til 
våre medlemmer.

Sluttsituasjon2.7.2 
Det vises til budsjett for driftsperioden frem til neste generalforsamling.

Organisatoriske forhold2.8 

Intensjon2.8.1 
NISK skal være en ideell, landsdekkende og vital organisasjon for å fremme 
utviklingen av den røde – samt den rød og hvite irsksetter som en sunn og edel 
jakthund.

Sluttstatus2.8.2 
NISKs vedtekter og generalforsamlingens vedtak og føringer legges til grunn for •	
organisatorisk virksomhet ved styret, avdelinger og distrikt

NISKs reviderte lover fremmes NKK for godkjenning•	

Saker av prinsippiell karakter behandles innenfor det organ som har dette som •	
myndighetsområde

Avlrådets virksomhet fremgår av egen instruks og forankres i styret•	

Enkeltsaker fremmes direkte til den i styret som har dette som •	
funksjonsområde eller kompetanse i saken. Der hvor det er tvil, fremmes saken 
til klubbens sekretær, som oversender den til styret for videre behandling

NISK skal sammen med øvrige fuglehundklubber drøfte spørsmål og behandle •	
saker i RU av felles interesse og om avlsfremmende forhold

Ved behov fremmes saker som ligger utenfor NISKs myndighetsområde til nest •	
høyere organ (RU - FKF og NKK) for videre behandling  

Det anbefales at nestleder representerer klubben i RU. Hensikten er å fordele •	
oppgaver internt i styret på en hensiktsmessig måte og bygge opp kompetanse 
for om mulig på sikt å overta som leder.

Norsk Irsksetterklubb, Lakselv, 17. januar 2009

 Per Sandanger Ludvig Grådtrud Ingrid Frenning
 Styremedlem og Styremedlem Styremedlem
 Leder avlsråd Jaktprøver og trening Utstilling
 (sign) (sign) (sign)

 

 Geir Tokle Espen Bjørbæk Per Hallås
 Forretningsfører Nestleder Leder
 (sign) (sign) (sign)
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Inntekter Antall Pris Sum
Medlemskontingent Medlemskontingent 1300 400 520000

Kontingenter 1/2 år + familie 40 200 8000

Medlem uten Fuglehunden 100 200 20000

Medlemskontingent totalt 548000

Sponsorinntekter Sponsorinntekter, Jakt 1 35000 35000

Sponsorinntekter, hjemmeside 6 2000 12000

Sponsorinntekter totalt 47000

Avlsarbeid Hannhundliste 8 350 2800

Valpeliste 60 300 18000

Avlsarbeid totalt 20800

Renteinntekter Renteinntekter 1 22000 22000

Renteinntekter totalt 22000

Sum inntekter 637800

Kostnader Antall Pris Sum
Avgifter FKF samarbeidsavgift 1440 15 21600

Avgifter totalt 21600

Informasjon - publikasjoner Fuglehunden (6 utgaver) 8640 23 198720

Årbok 2007/ 90-årsbok 1 40000 40000

Kostnader redaktør Fuglehunden 6 1000 6000

Kostnader redaktør hjemmesida 6 1000 6000

Informasjon - publikasjoner totalt 250720

Avlsarbeid Avlskonferanse 1 50000 50000

Valpeboka 1 40000 40000

Avlsrådsmøter, saksbehandling reiser 1 10000 10000

Hip-quality 1 10000 10000

Utvikling av «søk på hund» 1 15000 15000

Indexbasert avl, konsulenttjenester 2 7500 15000

Prosjekt «rød-hvit irsksetter» 1 10000 10000

Avlsarbeid totalt 150000
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Fuglehundprøver VM-lag 1 3000 3000

NM-lag 4 12000 48000

Rekruttering dommere 2 3000 6000

Fuglehundprøver totalt 57000

Utstilling - profilering Utstillingsmøter, forberedelser, reiser 1 5000 5000

Premier 1 5000 5000

Messeutrustning 20000

Utstilling - profilering totalt 30000

Styrende organer Generalforsamling 1 60000 60000

Kostnader styremøter 1 25000 25000

Telefongodtgjørelse styremedlemmer 1 10000 10000

Møter i FKF/Raseutvalget 3 5000 15000

Relasjoner utenlandske søsterklubber 1 5000 5000

Styrende organer totalt 115000

Klubbservice Kostnadsført inventar og utstyr 1 2000 2000

Leie av klubbsekretær 1 72578 72578

Leie av klubbsekretær AGA 10233,498

Leie av klubbsekretær OPT 1 2000 2000

Telefon 1 28000 28000

kontorrekvisita 1 8000 8000

IT-kostnader 1 3000 3000

Porto og frakt 1 10000 10000

Regnskapsføring 1 12500 12500

Forsikringer 1 2000 2000

Gaver 1 12000 12000

Annet 1 15000 15000

Klubbservice totalt 177311,498

Sum kostnader 686631,498

Budsjettert resultat -48831,498

Avsetninger Avsetning 100-årsbok 1 10000 10000

Avsetning 100-årsfeiring 1 10000 10000

Avsetninger totalt 20000
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Innkomne forslag
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Fellesdokument for innkomne forslag til behandling ved NISKs 
Generalforsamling 2009 

Følgende forslag er fremmet for behandling på Generalforsamlingen:
Endring av Lover for Norsk Irsksetterklubb.  1. 
Forslagsstiller: Styret NISK (side 58). 

Endring av Lover for Norsk Irsksetterklubb.  2. 
Forslagsstiller: Arild Ove Østmo (side 67) 

Endring av Lover for Norsk Irsksetterklubb.  3. 
Forslagsstiller: Avd 9 ved Roy Robertsen (side 68) 

Endring av Lover for Norsk Irsksetterklubb.  4. 
Forslagsstiller: Jan Arild Kingswick (side 69) 

Endring av Lover for Norsk Irsksetterklubb.  5. 
Forslagsstiller: Tor-Hartvig Bondø (side 77) 

CLAD-testing og registrering av resultater i DogWeb.  6. 
Forslagsstiller: Avlsrådet (side 78) 

Deltagelse i prøveprosjekt for beregning av Hip Quality. 7. 
Forslagsstiller: Avlsrådet (side 79) 

Samlede regler for uttak NM-lag uansett disiplin. 8. 
Forslagsstiller: Avlsrådet (side 83) 

Endring/tydeliggjøring av teksten i reglene for kåring av Årets hunder i NISK. 9. 
Forslagsstiller: Avd 1 (side 84) 

Vedrørende godtgjøring ved representasjon i NISK sammenheng (prøvedeltagere i 10. 
NISK sammenheng). 
Forslagsstiller: Hege Rosenlund (side 85) 

Forslag til ny valgkomite i NISK ved Generalforsamlingen i Trondheim 14. Februar 11. 
2009. 
Forslagsstiller: Jan Arild Kingswick (side 85)
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Forslag 1: Endring av Lover for Norsk Irsksetterklubb

Forslagsstiller: Styret NISK

Endringsforslag merket rødt er fremmet av hovedstyret. Andre endringsforslag er merket med andre 
farger og hvor det er presisert hvem som er forslagsstiller.

Lover for Norsk Irsksetterklubb
- Navn og formål1 

§1 Navn1.1 
Klubbens navn er Norsk Irsksetterklubb. Her forkortet til NISK. Norsk Irsksetterklubb (NISK) ble 
stiftet 16. juni 1917 og er spesialklubb for rød irsksetter samt rød og hvit irsksetter.

§2 Tilknytning1.2 
Norsk Irsksetterklubb er medlem i Norsk Kennel Klub (NKK) med raseansvar for rød irsksetter 
samt rød og hvit irsksetter. Klubben har sitt verneting i Oslo. Klubben kan inngå overenskomst og 
ha samarbeid med andre organisasjoner. NISK er underordnet NKK/FCI systemet.

§3 Formål1.3 
Klubbens formål er å:

fremme utviklingen av den røde irske setter samt den røde og hvite irske setter som a) 
jakthund

fremme utviklingen av de to irsksetterrasene som ensartet og edel type etter rasestandardenb) 

fremme mulighetene for aktivitet med hund innenfor et ansvarlig hundehold i samfunnet.c) 
Formålet søkes oppnådd ved bl.a. å legge til rette og arrangere:

opplysnings-, utdannings- og treningsvirksomheta) 

fuglehundprøver, dressur og treningskurserb) 

utstillings og unghundfremvisningerc) 

fremme av et godt sosialt miljø blant medlemmene.d) 
Videre ved å utgi relevant informasjon på hjemmeside, tidsskrift og rundskriv, avholde møter, gi 
råd og veiledning i avlspørsmål, drive valpeopplysning samt ved andre tiltak som antas å gagne 
formålet. 

 - Medlemskap2 
§4 Medlemskap2.1 

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som 
antas å kunne skade klubbens og /eller hundesaken.

Som husstandsmedlem kan opptas medlems ektefelle, samboer og barn med felles adresse som 
ordinært medlem.
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§5 Medlemskontingent2.2 
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Kontingenten skal betales 
innen 15. januar. Husstandsmedlem betaler halv kontingent. Medlem har ingen rettigheter før 
kontingenten er betalt. Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn 
ett år.

§6 Medlemsplikter2.3 
Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene 
forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen gjeld i forhold til 
klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§7 Opphør av medlemskap2.4 
Medlemskap i klubben opphører ved:

utmeldelsea) 

strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling til NISK b) 
og /eller annen uregulert gjeld til klubben

styrkning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKKc) 

vedtak som strykning av medlemskap besluttet av klubbens styred) 

vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomitèe)  

vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomitè. Medlemskap opphører da i alle f) 
NKKs medlemsklubber.

§8 Disiplinære reaksjoner2.5 
Personer som er ekskludert uten tidsbegrensning av NKKs Disiplinærkomitè kan ikke opptas som 
medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomitèens skriftlige aksept på dette.

Medlem, som:

med hensikt bryter klubbens lover eller NKKs lover,a) 

opptrer illojalt eller på annen måte aktivt motarbeider klubbens tillitsvalgte eller styrende b) 
organer,

skader hundesaken ellerc) 

blir dømt for brudd på dyrevernloven eller hundeloven, eller på annen måte holder hund på d) 
en måte som ikke samsvarer med ansvarlig hundehold, 

kan av klubbens styre advares, anmodes om å uttre, stryke et medlemskap for begrenset eller ikke 
begrenset tid. 

Strykning av medlemskap krever ¾ flertall av fulltallig styre. 

Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs 
Apellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt 
skriftlig.  

Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er 
endelig og bindende.
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§9 Æresmedlem – hederstegn i gull2.6 
Styret kan på generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens 
æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler 
ikke kontingent til klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et 
enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn i gull.

- Organisasjon3 
§10 Klubbens organer3.1 

Klubbens organer er:

generalforsamlingena) 

ekstraordinær generalforsamlingb) 

styretc) 

valgkomited) 

distriktsavdelingere) 

distriktsrepresentanter.f) 

§11 Generalforsamlingen3.2 

Generalforsamlingen er klubbens øverste beslutningsorgan. Generalforsamlingen innkalles av 
styret og avholdes hvert år innen 15. februar. Innkalling skjer skriftlig til distriktsavdelinger og 
distriktsrepresentanter med minst 4 ukers varsel. Foreslått tillegg fra Arild Ove Østmo: (Sakspapirer 
bør samtidig offentliggjøres på klubbens nettsider. Distriktsavdelingene oppfordres til å holde 
medlemsmøter der sakene debatteres). Begrunnelse for tillegget:
Dette begrunnes med : 
1. Øke engasjementet blant medlemmene generelt og om saker som klubben skal behandle spesielt.
2. Være en rettleder for den representanten avdelingen har valgt til utsending på 
generalforsamlingen. 
3. I lovene (§17.1) står det at avdelingsstyrene « Sakspapirer bør legges ut på NISK hjemmesider.»
Da er det naturlig at Hovedstyret bør ha det samme kravet på seg.
Møtedato skal gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel. Generalforsamlingen 
sammensettes av utsendinger fra distriktsavdelingene, distriktsrepresentantene og styret.

Med innkallelsen til generalforsamlingen skal følge:

dagsordena) 

undertegnet årsberetningb) 

undertegnet regnskap med revisors beretningc) 

forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/d) 
poststemplet senest 5 uker før møtedato. 

Her presiseres at forslag på kandidater må fremmes via avdeling eller distrikt for at 
valgkomiteen skal være pliktig til å fremlegge forslaget. Dette ved at teksten suppleres 
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med: (Valgkomiteen tar i mot forslag fra alle medlemmer, men er kun pliktig til å 
fremlegge forslag fremmet via avdeling eller distrikt).

forslag, saker eller lovendringer som medlemmer eller styret ønsker fremmet. Forslag fra e) 
medlemmene må være i styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Foreslås endret til: (Forslag fra medlemmene fremmes via respektiv avdeling eller 
distriktsrepresentant som gir sitt syn. Forslag må være styret i hende/poststemplet senest 5 
uker før møtedato). Tekst forslått av styret etter forslag fra Roy Robertsen via avd 9 med 
følgende begrunnelse: ”Norsk Irsksetterklubb er formelt organisert med styret, avdelinger 
og distriktsrepresentanter etter en modell som ligner på NKK`s representantskapsmodell. 
Dette innebærer etter min mening at medlemmene følger vår vedtatte organisasjonsstruktur 
i forhold til å fremme saker til hovedstyret, samt saker og valg til NISK`s GF. Dette som en 
konsekvens av vår organisering”.

Stemmerett på generalforsamlingen har utsendinger fra distriktsavdelingene valgt av avdelingenes 
årsmøte, distriktsrepresentantene og styret. Utsendingene disponerer stemmer grunnlag av 
medlemmer som har betalt kontingent i inneværende år. Utenlandske medlemmer har ikke 
stemmerett på generalforsamlingen.

Man disponerer stemmer slik:

0-25  : 1 stemme 
26-50  : 2 stemmer 
51-75  : 3 stemmer 
76-100  : 4 stemmer 
101-125 : 5 stemmer.

Enkeltmedlem sin stemme følger bostedsadresse og tilhører distrikt definert som under:

Østfold, Oslo og Akershusa) 

Vestfold, Buskerud og Telemarkb) 

Hedemark og Opplandc) 

Sørlandetd) 

Rogalande) 

Hordalandf) 

Sogn og Fjordane/Møre og Romsdalg) 

Trøndelagh) 

Nordlandi) 

Tromsj) 

Finnmark.k) 
Hvert styremedlem har 1 stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Dog har ikke 
styret stemmerett når regnskap og beretning behandles.

Setningen ” Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme” tas bort da den gjentas nedenfor.

Vedtak kan bare fattes i saker som er ført på dagsorden.

Generalforsamlingen er åpen for klubbens medlemmer. Disse har talerett i de saker som behandles. 
Hvor intet annet er bestemt i denne lov, fatter generalforsamlingen vedtak med simpelt flertall. Ved 
stemmelikhet får leder, eller i dennes fravær, nestleder en ekstra stemme. Avstemmingen skjer ved 
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åpen stemmegivning, men det skal være skriftlig hvis en representant krever det.

Ingen stemmeberettigede ved generalforsamlingen kan møte med mer enn en fullmakt.

NB Jan Arild Kingswick har kommet med et endringsforslag som er fremlagt i eget vedlegg da 
dette forslaget medfører en total organisatorisk endring. Forslaget går i korthet ut på at hvert 
enkeltmedlem selv møter og stemmer på generalforsamlingen. 

§12 Ekstraordinær generalforsamling3.3 
Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger 
det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal 
behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. For møte- og stemmerett gjelder 
samme regler som for ordinært årsmøte.

§13 Generalforsamlingens behandling3.4 
Ordinær generalforsamling skal:

fastsette representantenes stemmera) 

velge tellekorps og to representanter som skal underskrive protokollenb) 

velge møteleder som skal lede møtetc) 

velge referentd) 

behandle styrets årsregnskap og beretninge) 

behandle avlsrådets beretningf) 

behandle styrets budsjett og prioriteringerg) 

fastsette årskontingentenh) 

behandle saker og forslag innkommet til riktig tid og ført på dagsordeni) 

behandle valgkomiteens innstilling og velge styre som består av leder, nestleder, j) 
økonomiforvalter, leder av avlsråd, samt to medlemmer. I tillegg velges to 
vararepresentanter

velge avlsråd, valgkomitè og revisorer.k) 
Av hensyn til kontinuiteten skal styremedlemmene velges for to år av gangen. Maksimum tre 
styremedlemmer bør tre ut samtidig.

§14 Tillitsverv3.5 
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern” (dyrevernloven) skal ikke 
velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

§15 Styret3.6 
Styret består av leder, fem styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av 
generalforsamling.

Styret har ansvar for å:
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lede klubbens virksomhet, drift og aktiviteter etter klubbens lover trukket opp av a) 
generalforsamlingen og i samarbeid med distriktsavdelingene/distriktsrepresentantene 

avholde generalforsamlingb) 

drive klubben i samsvar med formålsparagrafenc) 

utarbeide årsberetning og regnskap som fremmes generalforsamlingen for behandlingd) 

behandle saker av vidtgående karakter og avgjør hvilke saker som skal delegeres utvalg e) 
eller komiteer for særlig saker eller saksområder

legge frem forslag til budsjett og handlingsplan for generalforsamlingenf) 

legge frem forslag, saker eller lovendringer for generalforsamlingen som medlemmer eller g) 
styret ønsker fremmet

velge sekretær og kasserer innen - eller utenfor styrets midteh) 

komiteer, redaktører og representanter for klubbeni) 

utarbeide retningslinjer for aktivitetsstaber, komiteer, redaktører, avlsrådets og klubbens j) 
økonomiforvalter/sekretær.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst tre andre styremedlemmer er tilstede.  
Her foreslås tilføyd: (Ved stemmelikhet får leder, eller i dennes fravær, nestleder en ekstra stemme).

Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når to av styremedlemmene krever det. 
Det skal føres protokoll over styremøtene.

§15.1 Lederne for avlsrådet, prøve- og trenings – og utstillingsfunksjonen3.6.1 
Lederne for avlsrådet, prøve – og treningsfunksjonen og utstillingsfunksjonen behandler saker 
som blir forelagt dem fra styret, og opptrer på vegne av klubben innenfor sine funksjonsområder. 
Lederne koordinerer aktiviteten mellom de regionale ledd og rapporterer fortløpende til styret om 
sin virksomhet.

§15.2 Avlsrådet3.6.2 
Avlsrådet består av fire medlemmer som har bred erfaring med fuglehunder. Ett medlem gis særlig 
ansvar for avl av rød og hvit irsksetter. Avlsrådsmedlemmene velger for tre år av gangen. Av hensyn 
til kontinuiteten bør kun ett medlem velges hvert år.

§16 Valgkomite3.7 
Valgkomiteen består av tre medlemmer og en vararepresentant. Valgkomiteen velger leder innen 
sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal 
besettes.

§17 Distriktsavdelinger3.8 
Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet 
bodistriktenes avdelinger som slik avdeling er opprettet. Bare avdelingens medlemmer som har 
betalt skyldig kontingent bosatt i vedkommendes avdelingsdistrikt kan delta med stemmerett 
eller være valgbare ved avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle 
avdelingsmøter, dog uten stemmerett.

Distriktsavdelinger kan opprettes når medlemmer ønsker det. Styret gir anbefaling til 
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generalforsamlingen som fatter endelig vedtak. Avdelingene er underlagt klubbens lover og plikter å 
arbeide etter de retningslinjer som generalforsamlingen har dratt opp.

§17.1 Avdelingsårsmøtet3.8.1 
Årsmøtet er avdelingens øverste beslutningsorgan. Årsmøtet innkalles av avdelingsstyret. Innkalling 
skjer skriftlig med minst to ukers varsel og med opplysning om hvor sakspapirer kan fås. 

Endres til: (Årsmøtedato skal opplyses på klubbens hjemmesider med minst fire ukers varsel). 
Innkalling skjer skriftlig med minst to ukers varsel og med opplysning om hvor sakspapirer kan 
fås). Dette for at medlemmer skal ha mulighet til å vite om datoen slik at forslag kan sendes inn før 
innkallingen skjer. Se også neste endring.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

godkjenning av innkalling og dagsordena) 

valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivereb) 

behandle styrets beretningc) 

godkjenning av regnskapd) 

behandle styrets budsjett og handlingsplane) 

behandle innkomne forslagf) 

valg av avdelingsstyreg) 

valg av utsendinger til generalforsamlingen.h) 
Sakspapirer bør legges ut på NISK hjemmesider.

Fristen for innsending av forslag settes til fire uker før årsmøtet. 

Endres til: (Fristen for innsending av forslag settes til tre uker før årsmøtet). 

Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Her foreslås tilføyd: (Ved stemmelikhet får leder, 
eller i dennes fravær, nestleder en ekstra stemme). Avstemmingen skjer åpent så sant ikke en eller 
flere krever skriftlig avstemming. Stemmer kan gis ved fullmakt. En person kan imidlertid ikke ha 
mer en to stemmer. Foreslås endret til: (Ingen stemmeberettigede ved årsmøtet kan møte med mer 
enn en fullmakt).  Dette for at det språklig skal samsvare med samme bestemmelse for GF.

Referat fra årsmøtet skal sendes styret innen 15. januar.

Regnskap avsluttes pr 31. oktober og sendes styret innen 15. desember for innarbeiding i 
hovedregnskapet.

§17.2 Avdelingsstyret3.8.2 
Avdelingsstyret leder avdelingens virksomhet og aktiviteter etter klubbens lover og retningslinjer 
gitt av generalforsamlingen og av avdelingens årsmøte. Avdelingsstyret er ansvarlig for det budsjett 
årsmøtet vedtar.

Avdelingsstyret skal bestå av leder, nestleder, kasserer og sekretær. Det skal i tillegg være minst et 
styremedlem

Avdelingsstyret kan opprette egne utvalg etter behov.



64 65

Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.

Det enkelte medlem står fritt til å knytte seg til den distriktsavdeling det finner hensiktsmessig.

§17.3 Distriktsrepresentanter3.8.3 
I de delene av landet der medlemmene ikke ønsker å opprette avdeling, velges det 
distriktsrepresentant.

§17.3.1 Valg av distriktsrepresentanter3.8.3.1 
Forslag til distriktsrepresentanter fremmes ved at enten medlemmene i vedkommende distrikt, eller 
styret foreslår en eller flere kandidater. Listen over kandidater kunngjøres på klubbens nettsted. 
Stemmeseddel sendes styret innen gitt tidsfrist. Stemmerett gjelder kun i eget distrikt.

Endringsforslag fra Tor-Hartvig Bondø: (Distriktsrepresentanter velges for en periode på to 
år. Det velges en distriktsrepresentant og en vararepresentant. Den som får mest stemmer blir 
distriktsrepresentant og den som får nest mest stemmer blir vararepresentant. Ved stemmelikhet blir 
den som har vært medlem lengst i NISK distriktsrepresentant.  Valget avholdes innen utgangen av 
januar mnd. Forslag til distriktsrepresentanter fremmes ved at enten medlemmene i vedkommende 
distrikt, eller styret foreslår kandidater. 
Frist for innsendelse av forslag settes til 5 uker før valget. Listen over kandidater kunngjøres på 
klubbens nettsted senest 4 uke før valget. Stemmeseddel sendes styret innen gitt tidsfrist, e-post kan 
også brukes som stemmeseddel. Stemmerett gjelder kun i eget distrikt.
Kunngjøring av valget legges ut på klubbens nettsted i god tid og senest to mnd før valgdato).

§17.3.2 Distriktsrepresentantenes mandat3.8.3.2 
Distriktsrepresentantene er underlagt klubbens lover og plikter å arbeide etter de retningslinjer som 
generalforsamlingen drar opp.

Distriktsrepresentantene kan i regi av klubben ta ansvar for slike aktiviteter som ligger innenfor 
generalforsamlingens retningslinjer og som medlemmene ønsker. Dersom budsjett for slike 
aktiviteter forutsetter økonomisk bistand fra klubben, skal dette på forhånd klareres med styret.
Tilføyelsesforslag fra Tor-Hartvig Bondø: (Distriktsrepresentanten er ansvarlig for kunngjøring av 
valget på distriktsrepresentant og vararepresentant i eget distrikt). 

Tor-Hartvig Bondø har følgende begrunnelse for sitt forslag: Distriktsrepresentanter (DR) er per 
i dag de eneste tillitsvalgte i NISK som ikke velges med funksjonstid. Dette er uheldig i forhold 
til alminnelige demokratiske prinsipper. Det bør ikke være slik at distriktsrepresentantene skal 
sitte helt fram til de i selv velger å fratre. Derfor foreslår jeg at de ved valg velges for en bestemt 
periode.
Dersom en DR velger å fratre i sin valgperiode, vil dette medføre ekstra arbeid for styret ved at 
de etter dagens lover må foreta gjenvalg. Derfor foreslår jeg også at en ved valg av DR velger en 
vararepresentant, som da vil fungere ut valgperioden.

– Revisor4 
§18 Revisor4.1 

Generalforsamlingen velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir 
beretning til generalforsamlingen.
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Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og 
erfaring i regnskapsførsel.

– Diverse bestemmelser5 
§19 Lovendringer5.1 

Lovendringer kan kun foretas av generalforsamlingen – ordinær eller ekstraordinær, og må vedtas 
med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forandring av lovene må godkjennes av NKK. 
Lovendringer som ikke godkjennes av NKK kan innankes for Samordningsutvalget.

§20 Stemmetall5.2 
Det kreves kvalifisert flertall for valg av: Æresmedlem, lovendring og oppløsning. Der intet annet er 
nevnt kreves absolutt flertall.

20.1 Definisjoner5.2.1 
Absolutt flertall: Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er 
gyldige stemmer. Foreslås at ordet ”Absolutt flertall” byttes ut med (Simpelt flertall). Dette fordi 
ordet absolutt flertall ikke er brukt i loven, men loven bruker ordet ”simpelt flertall”.

Kvalifisert flertall: Mer enn en spesifisert størrelse (f.eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for 
forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

§21 Oppløsning av klubben5.3 
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinær generalforsamling. Beslutningen må 
stadfestes på ekstraordinær generalforsamling med minst ¾ flertall.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under § 3 
nevnte formål.

§21.2 Oppløsning av distriktsavdelinger5.3.1 
Forslag om oppløsning av distriktsavdelingen skal sendes styret innen 1. desember. Vedtak om 
oppløsning krever ¾ flertall ved skriftlig avstemning på avdelingsårsmøtet.

Forslaget fremlegges på ordinær generalforsamling med innstilling fra styret. Generalforsamlingen 
må fatte vedtak om oppløsning med ¾ flertall for at distriktsavdelingen kan oppløses. Dersom 
distriktsavdelingen oppløses, skal midlene overføres til styret. Styret får ansvaret for forvaltningen 
av midlene.

§22 Ikrafttreden5.4 
Denne reviderte lov trer i kraft 9. februar 2008 og opphever hittil gjeldende lover for Norsk 
Irsksetterklubb. Loven er sist endret ved behandling på generalforsamling i Tromsø 9. februar 2008 
og fremsendt NKK for påfølgende formell godkjenning.
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Forslag 2: Endring av Lover for Norsk Irsksetterklubb

Forslagsstiller: Arild Ove Østmo
          Hegra, 9.1.2009

Norsk Irsksetter Klubb                                                                                                                        
 
Ønsker å fremme denne lovendringen til NISK.Generalforsamlingen -09 
 

Forslag til lovendring:
 
§11 endres fra:
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens øverste beslutningsorgan. Generalforsamlingen innkalles av 
styret og avholdes hvert år innen 15. februar. Innkalling skjer skriftlig til distriktsavdelinger 
og distriktsrepresentanter med minst 4 ukers varsel. Møtedato skal gjøres kjent for klubbens 
medlemmer med minst 8 ukers varsel. Generalforsamlingen sammensettes av utsendinger fra 
distriktsavdelingene, distriktsrepresentantene og styret.
 
 
Til:
§11 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens øverste beslutningsorgan. Generalforsamlingen innkalles av 
styret og avholdes hvert år innen 15. februar. Innkalling skjer skriftlig til distriktsavdelinger 
og distriktsrepresentanter med minst 4 ukers varsel. Sakspapirer bør samtidig offentliggjøres 
på klubbens nettsider. Distriktsavdelingene oppfordres til å holde medlemsmøter der sakene 
debatteres. Generalforsamlingens møtedato skal gjøres kjent for klubbens medlemmer med 
minst 8 ukers varsel. Generalforsamlingen sammensettes av utsendinger fra distriktsavdelingene, 
distriktsrepresentantene og styret.
 
 
 
 
Dette begrunnes med: 
1. Øke engasjementet blant medlemmene generelt og om saker som klubben skal behandle spesielt.
2. Være en rettleder for den representanten avdelingen har valgt til utsending på 
generalforsamlingen. 
3. I lovene (§17.1) står det at avdelingsstyrene « Sakspapirer bør legges ut på NISK hjemmesider.»
Da er det naturlig at Hovedstyret bør ha det samme kravet på seg.
 
 
 
Mvh. Arild Ove Østmo
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Forslag 3: Endring av Lover for Norsk Irsksetterklubb

Forslagsstiller: Avd 9 ved Roy Robertsen

Med bakgrunn i innspill som er kommet ifb. med tolkning av NISK`s Lovverk og konkrete aksjoner 
så ber jeg GF ta stilling til følgende:

Norsk Irsksetterklubb er formelt organisert med styret, avdelinger og distriktsrepresentanter etter 
en modell som ligner på NKK`s representantskapsmodell. Dette innebærer etter min mening at 
medlemmene følger vår vedtatte organisasjonsstruktur i forhold til å fremme saker til hovedstyret, 
samt saker og valg til NISK`s GF. Dette som en konsekvens av vår organisering.

Jeg ber NISK`s GF presisere dette prinsippet, og foreslår en gjennomgang, presisering og endring 
av lovverket på de paragrafer som berører dette.

Tromsø, 9. januar 2009
Roy Robertsen (sign)
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Forslag 4: Endring av Lover for Norsk Irsksetterklubb

Forslagsstiller: Jan Arild Kingswick

Begrunnelse for nytt lovforslag fremmet for generalforsamlingen i norsk irsksetterklubb den 
14. februar 2009 i Trondheim.

Etter min mening funger de lovene som ble vedtatt på fjorårets generalforsamling lite 
hensiktsmessig for en klubb som nisk. Demokratiet og gode saksprosesser funger etter min mening 
ikke godt nok, og det er mange uklarheter og selvmotsigelser både i struktur og innhold.

For meg er det viktig at nisk fungerer som en samlende organisasjon som skal fremme utviklingen 
av rasen som en fremragende fuglehund og allsidig brukshund. Slik klubben er organisert i dag er 
vi blitt en blanding av klubb og forbund, og samvirket mellom avdelinger, distriktskontakter og 
styret er lovmessig sett uklar og lite egnet til å medvirke til et godt forankret medlemskap. Slik 
jeg ser det bør vi organisere oss lovmessig og i forhold til medlemsrettigheter og stemmerett lik 
norsk engelsksetterklubb og norsk gordonsetterklubb. Da har et hvert medlem både stemmerett 
og forslagsrett til klubbens generalforsamling, og dermed reell innflytelse på hvordan klubbens 
skal drives og utvikles videre. Dette er også i tråd med lovnormalen til nkk, og vi kan fort havne 
i den situasjon at nkk pålegger oss en slik lovgivning. Med dagens modell og lovverk er det 
mange skjevheter som ikke tjener demokratiet og engasjementet i klubben. I de områdene vi har 
distriktsrepresentant er det for eksempel ikke mulig å ha samme innflytelse som medlem. Her er det 
ingen styremøter eller andre formaliserte møter der medlemmene kan fremme sine synspunkter. 

Det er derfor min mening at vi bør vedta lover som gir rom for å beholde fordelene ved dagens 
modell, hvor avdelinger og distrikt fortsetter som før med det som er deres hovedoppgave: å gi et 
best mulig tilbud lokalt til klubbens medlemmer. Når det da gjelder saker av sentral karakter bør 
dette behandles på klubbens avlskonferanser og på generalforsamlingen. Her kan alle medlemmer 
møte, fremme saker og stemme for det de mener er riktig. 

Tromsø 10. januar 09

Jan Arild Kingswick



70 71

Lover for Norsk Irsksetterklubb

- Navn og formål1 
§1 Navn1.1 

Klubbens navn er Norsk Irsksetterklubb. Her forkortet til NISK. Norsk Irsksetterklubb (NISK) ble 
stiftet 16. juni 1917 og er spesialklubb for rød irsksetter samt rød og hvit irsksetter.

§2 Tilknytning1.2 
Norsk Irsksetterklubb er medlem i Norsk Kennel Klub (NKK) med raseansvar for rød irsksetter 
samt rød og hvit irsksetter. Klubben har sitt verneting i Oslo. Klubben kan inngå overenskomst og 
ha samarbeid med andre organisasjoner. 

§3 Formål1.3 
Klubbens formål er å:

fremme utviklingen av den røde irske setter samt den røde og hvite irske setter som a) 
jakthund

fremme utviklingen av de to irsksetterrasene som ensartet og edel type etter rasestandardenb) 

fremme mulighetene for aktivitet med hund innenfor et ansvarlig hundehold i samfunnet.c) 
Formålet søkes oppnådd ved bl.a. å legge til rette og arrangere:

opplysnings-, utdannings- og treningsvirksomheta) 

fuglehundprøver, dressur og treningskurserb) 

utstillings og unghundfremvisningerc) 

fremme av et godt sosialt miljø blant medlemmene.d) 
Videre ved å utgi relevant informasjon på hjemmeside, tidsskrift og rundskriv, avholde møter, gi 
råd og veiledning i avlspørsmål, drive valpeopplysning samt ved andre tiltak som antas å gagne 
formålet. 

 - Medlemskap2 
§4 Medlemskap2.1 

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som 
antas å kunne skade klubbens og /eller hundesaken.

Som husstandsmedlem kan opptas medlems ektefelle, samboer og barn med felles adresse som 
ordinært medlem.

§5 Medlemskontingent2.2 
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Kontingenten skal betales 
innen 15. januar. Husstandsmedlem betaler halv kontingent. Medlem har ingen rettigheter før 
kontingenten er betalt. Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn 
ett år.
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§6 Medlemsplikter2.3 
Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene 
forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen gjeld i forhold til 
klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§7 Opphør av medlemskap2.4 
Medlemskap i klubben opphører ved:

utmeldelsea) 

strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling til NISK b) 
og /eller annen uregulert gjeld til klubben

styrkning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKKc) 

vedtak som strykning av medlemskap besluttet av klubbens styred) 

vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomitèe) 

vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomitè. Medlemskap opphører da i alle f) 
NKKs medlemsklubber.

§8 Disiplinære reaksjoner2.5 
Personer som er ekskludert uten tidsbegrensning av NKKs Disiplinærkomitè kan ikke opptas som 
medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomitèens skriftlige aksept på dette.

Medlem, som:

med hensikt bryter klubbens lover eller NKKs lover,a) 

opptrer illojalt eller på annen måte aktivt motarbeider klubbens tillitsvalgte eller styrende b) 
organer,

skader hundesaken ellerc) 

blir dømt for brudd på dyrevernloven eller hundeloven, eller på annen måte holder hund d) 
på en måte som ikke samsvarer med ansvarlig hundehold,  kan av klubbens styre advares, 
anmodes om å uttre, stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid. 

Strykning av medlemskap krever ¾ flertall av fulltallig styre. 

Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs 
Apellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt 
skriftlig.  

Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er 
endelig og bindende.

§9 Æresmedlem – hederstegn i gull2.6 
Styret kan på generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens 
æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler 
ikke kontingent til klubben.
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Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et 
enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn i gull.

- Organisasjon3 
§10 Klubbens organer3.1 

Klubbens organer er:

generalforsamlingena) 

ekstraordinær generalforsamlingb) 

styretc) 

valgkomited) 

distriktsavdelingere) 

distriktsrepresentanter.f) 

§11 Generalforsamlingen3.2 
Generalforsamlingen er klubbens øverste beslutningsorgan. Generalforsamlingen innkalles av 
styret og avholdes hvert år innen 15. februar. Innkalling skjer skriftlig til medlemmene med minst 
4 ukers varsel. Møtedato skal gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel. 
Generalforsamlingen sammensettes av styret og de fremmøtte medlemmer

Med innkallelsen til generalforsamlingen skal følge:.

dagsordena) 

undertegnet årsberetningb) 

undertegnet regnskap med revisors beretningc) 

forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/d) 
poststemplet senest 5 uker før møtedato

forslag, saker eller lovendringer som medlemmer eller styret ønsker fremmet. Forslag fra e) 
medlemmene må være i styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Stemmerett på generalforsamlingen 
Hvert styremedlem har 1 stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Dog har ikke 
styret stemmerett når regnskap og beretning behandles. Øvrige medlemmer har 1 stemme. Vedtak 
kan bare fattes i saker som er ført på dagsorden.

Avstemmingen skjer ved åpen stemmegivning, men det skal være skriftlig hvis en representant 
krever det. Stemmeberettiget medlem kan stille med fullmakter.

§12 Ekstraordinær generalforsamling3.3 
Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger 
det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal 
behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. For møte- og stemmerett gjelder 
samme regler som for ordinært årsmøte.
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3.4 

§13 Generalforsamlingens behandling3.5 
Ordinær generalforsamling skal:

Fastsette antall stemmer baser på fremmøtte medlemmer og godkjente fullmaktera) 

velge tellekorps og to representanter som skal underskrive protokollenb) 

velge møteleder som skal lede møtetc) 

velge referentd) 

behandle styrets årsregnskap og beretninge) 

behandle avlsrådets beretningf) 

behandle styrets budsjett og prioriteringerg) 

fastsette årskontingentenh) 

behandle saker og forslag innkommet til riktig tid og ført på dagsordeni) 

behandle valgkomiteens innstilling og velge styre som består av leder, nestleder, j) 
økonomiforvalter, leder av avlsråd, samt to medlemmer. I tillegg velges to 
vararepresentanter

velge avlsråd, valgkomitè og revisorer.k) 
Av hensyn til kontinuiteten skal styremedlemmene velges for to år av gangen. Maksimum tre 
styremedlemmer bør tre ut samtidig.

§14 Tillitsverv3.6 
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern” (dyrevernloven) skal ikke 
velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

§15 Styret3.7 
Styret består av leder, fem styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av 
generalforsamling.

Styret har ansvar for å:

lede klubbens virksomhet, drift og aktiviteter etter klubbens lover rukket opp av a) 
generalforsamlingen og i samarbeid med distriktsavdelingene/distriktsrepresentantene 

avholde generalforsamlingb) 

drive klubben i samsvar med formålsparagrafenc) 

utarbeide årsberetning og regnskap som fremmes generalforsamlingen for behandlingd) 

behandle saker av vidtgående karakter og avgjør hvilke saker som skal delegeres utvalg e) 
eller komiteer for særlig saker eller saksområder

legge frem forslag til budsjett og handlingsplan for generalforsamlingenf) 

legge frem forslag, saker eller lovendringer for generalforsamlingen som medlemmer eller g) 
styret ønsker fremmet

velge sekretær og kasserer innen - eller utenfor styrets midteh) 

komiteer, redaktører og representanter for klubbeni) 

utarbeide retningslinjer for aktivitetsstaber, komiteer, redaktører, avlsrådets og klubbens j) 
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økonomiforvalter/sekretær.
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst tre andre styremedlemmer er tilstede.

Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når to av styremedlemmene krever det. 
Det skal føres protokoll over styremøtene.

§15.1 Lederne for avlsrådet, prøve- og trenings – og utstillingsfunksjonen3.7.1 
Lederne for avlsrådet, prøve – og treningsfunksjonen og utstillingsfunksjonen behandler saker 
som blir forelagt dem fra styret, og opptrer på vegne av klubben innenfor sine funksjonsområder. 
Lederne koordinerer aktiviteten mellom de regionale ledd og rapporterer fortløpende til styret om 
sin virksomhet.

§15.2 Avlsrådet3.7.2 
Avlsrådet består av fire medlemmer som har bred erfaring med fuglehunder. Ett medlem gis særlig 
ansvar for avl av rød og hvit irsksetter. Avlsrådsmedlemmene velger for tre år av gangen. Av hensyn 
til kontinuiteten bør kun ett medlem velges hvert år.

§16 Valgkomite3.8 
Valgkomiteen består av tre medlemmer og en vararepresentant. Valgkomiteen velger leder innen 
sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal 
besettes.

§17 Distriktsavdelinger3.9 
Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet 
bodistriktenes avdelinger som slik avdeling er opprettet. Bare avdelingens medlemmer som har 
betalt skyldig kontingent bosatt i vedkommendes avdelingsdistrikt kan delta med stemmerett 
eller være valgbare ved avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle 
avdelingsmøter, dog uten stemmerett.

Distriktsavdelinger kan opprettes når medlemmer ønsker det. Styret gir anbefaling til 
generalforsamlingen som fatter endelig vedtak. Avdelingene er underlagt klubbens lover og plikter å 
arbeide etter de retningslinjer som generalforsamlingen har dratt opp.

§17.1 Avdelingsårsmøtet3.9.1 
Årsmøtet er avdelingens øverste beslutningsorgan. Årsmøtet innkalles av avdelingsstyret. Innkalling 
skjer skriftlig med minst to ukers varsel, og med opplysning om hvor sakspapirer kan fås.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

godkjenning av innkalling og dagsordena) 

valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivereb) 

behandle styrets beretningc) 

godkjenning av regnskapd) 

behandle styrets budsjett og handlingsplane) 
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behandle innkomne forslagf) 

valg av avdelingsstyreg) 

Sakspapirer bør legges ut på NISK hjemmesider.

Fristen for innsending av forslag settes til fire uker før årsmøtet.

Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Avstemmingen skjer åpent så sant ikke en eller flere 
krever skriftlig avstemming. Stemmer kan gis ved fullmakt. Referat fra årsmøtet skal sendes styret 
innen 15. januar.

Regnskap avsluttes pr 31. oktober og sendes styret innen 15. desember for innarbeiding i 
hovedregnskapet.

§17.2 Avdelingsstyret3.9.2 
Avdelingsstyret leder avdelingens virksomhet og aktiviteter etter klubbens lover og retningslinjer 
gitt av generalforsamlingen og av avdelingens årsmøte. Avdelingsstyret er ansvarlig for det budsjett 
årsmøtet vedtar.

Avdelingsstyret skal bestå av leder, nestleder, kasserer og sekretær. Det skal i tillegg være minst et 
styremedlem

Avdelingsstyret kan opprette egne utvalg etter behov.

Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.

Det enkelte medlem står fritt til å knytte seg til den distriktsavdeling det finner hensiktsmessig.

§17.3 Distriktsrepresentanter3.9.3 
I de delene av landet der medlemmene ikke ønsker å opprette avdeling, velges det 
distriktsrepresentant.

§17.3.1 Valg av distriktsrepresentanter3.9.3.1 
Forslag til distriktsrepresentanter fremmes ved at enten medlemmene i vedkommende distrikt, 
eller styret foreslår en eller flere kandidater. Listen over kandidater kunngjøres på klubbens 
nettsted. Stemmeseddel sendes styret innen gitt tidsfrist. Stemmerett gjelder kun i eget distrikt. 
Distriktsrepresentanten velges for en periode på 2 år.

§17.3.2 Distriktsrepresentantenes mandat3.9.3.2 
Distriktsrepresentantene er underlagt klubbens lover og plikter å arbeide etter de retningslinjer som 
generalforsamlingen drar opp.

Distriktsrepresentantene kan i regi av klubben ta ansvar for slike aktiviteter som ligger innenfor 
generalforsamlingens retningslinjer og som medlemmene ønsker. Dersom budsjett for slike 
aktiviteter forutsetter økonomisk bistand fra klubben, skal dette på forhånd klareres med styret.



76 77

– Revisor4 
§18 Revisor4.1 

Generalforsamlingen velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir 
beretning til generalforsamlingen.

Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og 
erfaring i regnskapsførsel.

– Diverse bestemmelser5 
§19 Lovendringer5.1 

Lovendringer kan kun foretas av generalforsamlingen – ordinær eller ekstraordinær, og må vedtas 
med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forandring av lovene må godkjennes av NKK. 
Lovendringer som ikke godkjennes av NKK kan innankes for Samordningsutvalget.

§20 Stemmetall5.2 
Det kreves kvalifisert flertall for valg av: Æresmedlem, lovendring og oppløsning. Der intet annet er 
nevnt kreves absolutt flertall.

20.1 Definisjoner5.2.1 
Absolutt flertall: Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er 
gyldige stemmer.

Kvalifisert flertall: Mer enn en spesifisert størrelse (f.eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for 
forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

§21 Oppløsning av klubben5.3 
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinær generalforsamling. Beslutningen må 
stadfestes på ekstraordinær generalforsamling med minst ¾ flertall.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under § 3 
nevnte formål.

§21.2 Oppløsning av distriktsavdelinger5.3.1 
Forslag om oppløsning av distriktsavdelingen skal sendes styret innen 1. desember. Vedtak om 
oppløsning krever ¾ flertall ved skriftlig avstemning på avdelingsårsmøtet.

Forslaget fremlegges på ordinær generalforsamling med innstilling fra styret. Generalforsamlingen 
må fatte vedtak om oppløsning med ¾ flertall for at distriktsavdelingen kan oppløses. Dersom 
distriktsavdelingen oppløses, skal midlene overføres til styret. Styret får ansvaret for forvaltningen 
av midlene.

§22 Ikrafttreden5.4 
Denne reviderte lov trer i kraft 14. februar 2009 og opphever hittil gjeldende lover for Norsk 
Irsksetterklubb. Loven er sist endret ved behandling på generalforsamling i Trondheim 14. februar 
2009 og fremsendt NKK for påfølgende formell godkjenning.
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Forslag 5: Endring av Lover for Norsk Irsksetterklubb

Forslagsstiller: Tor-Hartvig Bondø

Forslag til lovendringer ved valg av Distriktsrepresentanter1.1.1.1 

Distriktsrepresentanter (DR) er per i dag de eneste tillitsvalgte i NISK som ikke velges med 
funksjonstid. Dette er uheldig i forhold til alminnelige demokratiske prinsipper. Det bør ikke være 
slik at distriktsrepresentantene skal sitte helt fram til de i selv velger å fratre. Derfor foreslår jeg at 
de ved valg velges for en bestemt periode.
Dersom en DR velger å fratre i sin valgperiode, vil dette medføre ekstra arbeid for styret ved at 
de etter dagens lover må foreta gjenvalg. Derfor foreslår jeg også at en ved valg av DR velger en 
vararepresentant, som da vil fungere ut valgperioden.

Mitt forslag blir derfor følgende endring slik at §§ 17.3.1 og 17.3.2 lyder:

§17.3.1 Valg av distriktsrepresentanter
Distriktsrepresentanter velges for en periode på to år. Det velges en distriktsrepresentant og 
en vararepresentant. Den som får mest stemmer blir distriktsrepresentant og den som får nest 
mest stemmer blir vararepresentant. Ved stemmelikhet blir den som har vært medlem lengst 
i NISK distriktsrepresentant.  Valget avholdes innen utgangen av januar mnd. Forslag til 
distriktsrepresentanter fremmes ved at enten medlemmene i vedkommende distrikt, eller styret 
foreslår kandidater. 
Frist for innsendelse av forslag settes til 5 uker før valget. Listen over kandidater kunngjøres på 
klubbens nettsted senest 4 uke før valget. Stemmeseddel sendes styret innen gitt tidsfrist, e-post kan 
også brukes som stemmeseddel. Stemmerett gjelder kun i eget distrikt.
Kunngjøring av valget legges ut på klubbens nettsted i god tid og senest to mnd før valgdato.

§17.3.2 Distriktsrepresentantenes mandat
Distriktsrepresentantene er underlagt klubbens lover og plikter å arbeide etter de retningslinjer som 
generalforsamlingen drar opp.
Distriktsrepresentantene kan i regi av klubben ta ansvar for slike aktiviteter som ligger innenfor 
generalforsamlingens retningslinjer og som medlemmene ønsker. Dersom budsjett for slike 
aktiviteter forutsetter økonomisk bistand fra klubben, skal dette på forhånd klareres med styret.
Distriktsrepresentanten er ansvarlig for kunngjøring av valget på distriktsrepresentant og 
vararepresentant i eget distrikt. 

Trondheim 10.2.09

Tor-Hartvig Bondø



78 79

Forslag 6: CLAD-testing og registrering av resultater i DogWeb

Forslagsstiller: Avlsrådet

Som mange sikkert har fått med seg har nå NKK begynt å registrere CLAD-resultater fra irsksetter 
i DogWeb. I NKKs regler for registrering av CLAD-resultater står det skrevet at NKK ikke godtar 
resultater fra andre laboratorier enn AHT i England. I den forbindelse har avlsrådet sendt en søknad 
til NKKs Sunnhetsutvalg med forespørsel om å få etterregistrert CLAD-resultater fra hunder 
som allerede er testet andre steder enn i England. Dette har vi fått innvilget, men NKK vil ikke 
etterregistrer resultater som er testet ved andre laboratorier etter februar 2008. Et annet moment 
er at NKK ikke klarer å følge opp registreringen i DogWeb. Dette er for dårlig all den tid NKK 
krever at vi tester hundene våre på et bestemt laboratorium for å få resultatet registrert i Dogweb 
og at de tar betalt for tjensten (50 kr per hund for å få ut rekvisisjonsskjema). AHT er i tillegg både 
dyre i forhold til andre laboratorier, og bruker lang tid på analysen. Hunder som er testet som er 
testet så tidlig som i mars 2008 er ennå ikke registrert i Dogweb, selv om NKK får resultatene 
direkte fra laboratoriet. Norsk Irsksetterklubb bør i løpet av 2009 utarbeide et brev til NKK hvor 
vi påklager regelen om at kun AHT er godkjent for testing. Prosessen bør, om man finner dette 
hensiktsmessig tas gjennom FKF og videre til Jakthunddivisjonen.

Forslag:

Norsk Irsksetterklubb forfatter et brev til NKK sentralt og påklager vedtaket om at - 
kun AHT godkjennes som testlaboratorium.
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Forslag 7: Deltagelse i prøveprosjekt for beregning av Hip Quality

Forslagsstiller: Avlsrådet

På Generalforsamlingen i 2008 ble det bestemt at irsksetterklubben skulle delta på et prosjekt for 
beregning av Hip Quality (HQ), initiert av Jakthunddivisjonen. I løpet av 2008 har avlsrådslederen 
deltatt på flere møter i forbindelse med dette prosjektet. Det har kommet frem en del momenter 
på disse møtene som gjør at avlsrådet mener saken bør diskuteres på nytt på Generalforsamlingen 
2009. Viktigst av disse er at vi plikter oss til å oppbevare alle røntgenbildene på irsksetter over 
tre år, og at vi må sende røntgenbilder til NKK hvis det er snakk om en klage eller rerøntging av 
hunder. Et annet moment som også må tas i betraktning er at beregningen av en avlsindeks for 
HD på irsketter har gitt forhåpninger om at vi kan forbedre HD-situasjonen vår ved hjelp av den 
konvensjonelle HD-fotograferingen i løpet av de kommende år. De fleste andre raseklubbene ønsker 
ikke å delta på prosjektet av denne grunn. Per i dag er det kun NGK, NISK og NBK som har deltatt 
på møter om prosjektet.

Som bakgrunnsinformasjon for å kunne diskutere dennes saken er det viktig at alle delegater leser 
de to vedleggene til dette forslaget for å bli tilfredsstillende informert. Disse er skrevet av tidligere 
leder i Jakthunddivisjonen, Gunnar Handberg:

Forslag:

Norsk Irsksetterklubb ønsker ikke å delta på HQ-prosjektet, men vil avvente og se - 
om den nye HD-indeksen vil forbedre HD-situasjonen hos rasen.

Notat
HQ møte 2.9.08. kl. 19.00.
Notatet av GH

Tilstede NISK ved Siri, NGK ved Bjørnar Boneng, NBK ved Gunnar Handberg da ansvarlige i NBK hadde 
lovlig forfall og Strinda Smådyrklinikk ved Ingolf Hansen.

Møtets bakgrunnsmateriale var:
Ferdigforhandlet avtale om uttak og lagring av røntgen bilder på film og Skanning fra NKK •	
lagringsplikt.
GH notat av 15.08.08.•	
Møtet var også avslutning av JDs engasjement i forhandlinger og tilrettelegging opp NKK i hh •	
oppdrag gitt av JD styringsgruppe i 2006. Med overlevering til klubbene og HQ prosjektgruppe.

Det ble diskutert prosjektgruppens bemanning.
Det er enighet om at det bør være en repr. Fra NISK, en fra NGK og en fra NBK.
Siri ble forespurt om å være leder, hun kunne ikke på grunn av jobbsituasjonen.
Men hun kunne være medlem i gruppen og kontaktledd mot Ås i forbindelse med indekser osv.
NGK vil oppnevne sin representant innen kort tid.
NBK har ønske om at Odd Harald Sørbøen deltar og vil meddele snarest.
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Inntil prosjektgruppen er etablert påtok GH seg å lede arbeidet på vegne av NBK.

NISK ved Siri og NGK ved Bjørnar vil ta saken til sine styrer med bakgrunnsmateriell etc for beslutning 
etter dagen møte.

Framdrift i etableringen av prosjektgruppen er at den bemannes med leder innen 30.10.08.
Framdrift mht at HQ prosjektet er oppe å går med avtaler om HQ avlesning, uttak av bilder, lagring av bilder, 
fast leder etc. er 30.11.08.

Ingolf berettet om NBK pilotprosjektets praksis i avlesning, lagring og indeksberegning for HQ fra 2000 og 
til i dag.
Bildene som er benyttet er de bilder som hundeeier får tatt for avlesning av HD som igjen er betingelsen for 
å avle på sine dyr (reg. sperre for kjent HD status)
Strinda Smådyrklinikk kan påta seg å lagre bilder både de fysiske og skannede for klubbene. Videre lagring 
av avlesninger med bilde av den enkelte hund digitalt. Det er opprettet egen datalagring med back up 
systemer hos Strinda allerede for pilotprosjektet.
Ingolf vil beskrive dette i eget notat med prosedyrer etc i sitt avtaleforslag mot klubbene.

For prosjektets nytteverdi ved at medlemmene i klubbene drar nytte av informasjonen HQ og indeks gir i 
avlen er det behov for informasjon mot medlemmene som er logisk og lettfattet.
NBK har drevet slik informasjon siden 2000 og har både erfaring og materiell som kan stilles til disp for de 
øvrige.

Mht uttaksavtalen med NKK er det selve lagringsansvaret som overtas av klubbene. Eierforholdet til det 
enkelte bilde innehas av hundeeieren som har røntgen. Men i forutsetningene for å få resitert HD i stamtavlen 
er at bildene kan benyttes av NKK eller bemyndiget og lagres i 3 år. Det formelle skulle derav være ok.

Alle resultater av HQ og indekser som sendes klubbene vil også oppebæres av prosjektgruppen.
Gruppen sammenstiller og gir klubbene og andre informasjon om felles utvikling i prosjektet.
Gruppen har også prosjekt dialogen mot NKK på vegne av klubbene.

Gh

Forslag til flyt og prosedyrer for HQ prosjektet 2008- 20013 mht uttak bilder, tjenester og 
ansvar innen Jakthunddivisjonens klubber og forbund.

 Gunnar Handberg 15.08.08.

JD arbeidsutvalg v/ GH har vurdert mulig praktisk tjenesteflyt og utførelsesprosedyrer for uttak av bilder, 
HQ diagnostisering, implementering HQ hos nye brukere og ansvarslinjer. .
Vurderingen er gjort med bakgrunn av de erfaringer som er høstet i pilotprosjektet utført av NBK.

Formelle vurderinger:
• Det eksisterende FCI HD metode og register med stambokføring forutsettes å fortsette som før for 

de raser som innbefattes av HQ og indeks prosjektet. HD diagnosene blir således referansepunkt for 
endring med HQ metoden. Derav bør registreringskravet innen rasene fortsatt være kjent HD status.

• Fastsettelse av HQ tall og optisk lesning av røntgenbilder skjer ved Strinda Smådyrklinikk. 
• Avtale om beregning av avlsindeks for HQ gjøres enten mot Ås eller i Tyskland (her må klubbene 

vurdere og bli enige da det bør skje på samme sted med registrering som også hos legges inn i 
klubbenes dataprogram etter avtalt oppdateringsrutiner.

•  Bruker/rekvirent betaler selv kostnaden for HQ avlesning.
• Klubbene betaler for lesning av bilder og eventuell omregning, registrering av HD status før 01.09. 

for de forskjellige raser. Priser forhandles felles.
• Prosjektet har fri tilgang til de HQ data som er registrert i prosjektfasen.
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• Om prosjektet terminenes  har deltakende raseklubb/forbund eiendomsretten til HQ dataene som er 
samlet i prosjektet for sin rase.

• Den enkelte klubb har driftsansvar og kontraktsansvar mot avleser for HQ, og avleser.
• Den enkelte klubb har ansvar for forpliktelser og rettigheter i avtalen om uttak og oppbevaring av 

røntgenbilder mellom NKK og klubbene.
• Klubbene må oppnevne en person som ansvarlig for uttaksrutiner av bilder fra NKK. 
• Uttak skjer en gang pr kvartal. Prosjektet kan ikke påføres økonomisk ansvar eller forpliktelser om 

avleser, av årsak utenfor prosjektets påvirkningsmuligheter, ikke klarer eller blir i stand til å utføre 
oppdraget med HQ avlesning.

Praktisk mulig gjennomføring.
Teknologi:
Etter å ha undersøkt om opphavsretter, har vi funnet at: metoden, programvare og avlesningsutstyr for HQ, 
pr. i dag, er kontrollert av populasjonsgenetiker Professor Reiner Beuing ved landbruksuniversitetet i Giessen   
Tyskland.
I Norge har han gitt lisens til Strinda Smådyrklinikk i Trondheim for bruk av metode og soft vare.
Strinda har kjøpt inn utstyr for HQ avlesning og avlest HQ siden 05 i det gående pilotprosjektet NKK- NBK.

Konvertering av eksisterende HD diagnoser hos de forskjellige raser i prosjektet:
For å komme i gang med avlsindekser for hofter for de raser som ikke var med i pilotprosjektet 2000/2007, 
er det behov for å medta hofteresultat innen rasene fra tidsrommet før 08.
I stedet for å lese alle arkivbilder hos NKK for registrering HQ i rasene, noe som kan bli unødig jobb og 
kostnad, kan det gjøres som for NBK da de startet prosjektet ved å ta inn HD diagnoser også eldre enn 3 år.
Da Breton er en liten rase valgte man i NBK prosjektet å lese alle bilder som lå i NKK depotet dvs. ca 3 år 
bakover.
I tillegg beregnet Professor Reiner Beuing et forholdstall mellom HQ og de eksisterende HD diagnoser for 
eldre HD diagnoser som fantes i NKK registrene og derav ikke oppbevart bilde hos NKK. 
Årsaken til at man benyttet disse forholdstall mellom HD og HQ var at man innførte avls indekser og ønsket 
å avle på de enkelte dyrs fenotype allerede i starten med så bred base som mulig.
Dette forholdstall var ikke fullgodt i forhold til HQ avlesning men etter som HQ avlesninger ble innlagt over 
tid ble resultatet i avls indekser mere og mere basert på HQ.

Ved denne løsningen kan de nye rasene i prosjektet allerede i starten komme i gang med indeks avl også 
for hofter uten å ta de store avlesningskostnadene for de oppbevarte bildene. Kostnaden for forholdstall blir 
vesentlig lavere foruten operasjonens omfang.

Integrering av HQ med indeks i klubbenes avlsarbeid som pilotprosjekt.
Her må hensynas:

Programvare og at metoder er lisensbelagt.•	
HQ metoden med indeksberegninger krever teknologioverføring med opplæring etc. til utførende.•	
Nye metoder krever en ikke ubetydelig brukeropplæring og informasjon etc. mot hundeeiere og •	
raseklubber.
Det antas at NBK er villig til å dele sine erfaringer og materiell for informasjon og praktisering.•	

NBK har hatt et pilotprosjekt med HQ lesning og indeksbruk siden 2000.
Her er det høstet erfaringer om så vel teknologi som informasjonsbehov. Det er også utviklet presentasjons 
former for praktisk bruk av indeks for bruk av klubb og oppdrettere.  I NBK det nå 100% oppslutning og 
årsmøtevedtak om bruk av indeksbasert avl. 

Strinda Smådyrklinikk er opplært og har 2 års erfaring med HQ avlesning og har tett samarbeid med 
opphavsrettshaver av teknologien. Videre innehas alle lisensrettigheter for bruk i Norge.
Strinda Smådyrklinikk har nå over 10 års erfaring med indeks avl for hund og informasjon med presentasjon 
mot brukere som hundeeiere, avlsråd etc. i pilotprosjektet.
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Som det framgår av det beskrevne forarbeid og pågående arbeid i pilotprosjektet er det samlet en betydelig 
mengde kompetanse innen de som arbeider i prosjektet og oppdrettere/klubbmedlemmer i prosjektklubben 
NBK som prosjektet kan dra nytte av. 
Det er dokumentert en klar forbeding i hoftestatus D og E (den diagnose som med rimelig sikkerhet kan 
betegnes som HD)for rasen Breton som pilotprosjektet 2000/2007 omhandler.

Det er vesentlig at dette prosjektet ikke endrer eller berører det eksisterende HD regime og stambokføring av 
HD diagnoser.
HD diagnoseringen vil derav i evalueringen i 2013 være et pålitelig måleinstrument for hvorvidt 
pilotprosjektets HQ metode er vellykket eller ikke 
Prosjektet gir også mulighet til indeksbasert avl også på hofter. 
Som kjent øker indeksbasert avl avlsbredden i rasene ved at det da avles på foreldredyr som til sammen er 
lik, eller bedre enn rasens gjennomsnitt som professor Paatsma (HD metodens far i FCI)understreker sterkt i 
sin artikkel av 2003. 

Ansvarslinjene i prosjektets HQ og indeks tjenester foreslås da som følger i prosjektet:

NKK er tjenesteyter for vanlig HD tjenester overfor hundeeierne og raseklubb/forbund•	
Strinda Smådyrklinikk for HQ avlesning.•	
Landbrukshøgskolen på Ås eller Dr Beuing i Tyskland leverandør av HQ avlsindekser.•	
Klubber i prosjektet er ansvarlig for avtalen om bildeuttak fra NKK mht rettigheter og plikter.•	
Klubbene er ansvarlig for informasjon, distribusjon for bruk av materialet i avlen for sin rase.•	

Saksflyt: 
Hundeeieren røntgen sin hund for HD som før hos veterinær med rekvisisjon for HD avlesning og 1.

registrering i stambok. 
Klubbene henter ut bildene hos NKK ved en fast person og etter omforent prosedyre en gang hvert 2.

kvartal.
Etter mottak bilder og bearbeidelse hos Strinda Smådyrklinikk for HQ fastsettelse sendes 3.

avlesningsresultatet til raseklubbene med kopi prosjektleder pr. data. Tidsplan for denne oppgaven 
omforenes. Strinda fakturerer den enkelte raseklubb for sin tjeneste.

Raseklubbene sender HQ resultatene til indeksberegning Ås eller Tyskland kvartalsvis. Etter 4.
fastsettelse av indekstall returneres dette til raseklubb med kopi prosjektleder pr. data. Tidsplan 
omforenes også her. Faktura for indeksberegning sendes den enkelte raseklubb.

Raseklubbene oppdaterer sine lister for avlsbruk kvartalsvis etter mottak av materialet.5.
Raseklubbene og prosjektleder henter ut fra NKK DW HD statistikk for rasene en gang pr år for å ha 6.

som referanse i forhold til bedring eller ikke. Klubbene vurderer selv om de vil belaste hundeeier for 
kostnaden. (da raseklubbenes formål er å ivareta sine raser er det antakelig naturlig at en slik kostnad 
i prosjektfasen tas av raseklubben)

Prosjektgruppen ved prosjektleder oppdaterer lister og grafer for utviklingen av HQ for alle rasene og 7.
informerer 1 gang pr halvår og for HD en gang pr år. 

Meddelelse til hundeeier om HQ tall gjøres fra raseklubben via hjemmesidene8.
Indeksberegning og oppdatering foretas av underleverandør etter avtalt kravspesifikasjon der 9.

klubbene/forbundene omforenes om krav spec. Underleverandøren gis tilgang til klubbfilene hvor 
registreringene ligger slik at mest mulig går som selvgående tjenester som det gjør for HD i fra før.

Informasjon om prosjektet og bakgrunn gis bredt til klubbenes medlemmer og  klubber  via artikkel(ler) i 
Fuglehunden og klubbenes hjemmesider .

GH
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Forslag 8: Samlede regler for uttak NM-lag uansett disiplin

Forslagsstiller: Avlsrådet

Per i dag har Norsk Irsksetterklubb kun regler for uttak av NM lag høyfjell. I 2008 ble det arrangert 
NM lag lavland, og i 2009 vil også et NM lag vinter bli arrangert. Dette betyr at vi trenger 
uttaksregler for alle prøvetyper. Avlsrådet finner det mest hensiktsmessig å lage regler som kan 
brukes uansett prøvetype. Vi foreslår derfor følgende regler for uttak NM lag uansett prøvetype:

Forslag:

Alle irsksettere uansett nasjonalitet (registreringsland) teller med - 
Hundene må være minst 10 % norskeid - 
Førers nasjonalitet er åpen - 
Poengberegning som for Jaktchampionat benyttes- 
Premier oppnådd i den prøvetypen det konkurreres i, og som er fra foregående år - 
teller dobbelt i forhold til premier oppnådd i andre prøvetyper fra inneværende år
Premier oppnådd i den prøvetypen det konkurreres i, og som er fra inneværende år - 
teller tredobbelt i forhold til premier oppnådd i andre prøvetyper fra inneværende år
Alle resultater til og med helgen før lag-konkurranse teller med- 
Resultatene må sendes avlsrådet senest mandag etter denne helgen- 
Resultatene som skal telle med må være oppnådd i Norge - 
Eier må være medlem i NISK og ha betalt kontingent før 1.1 samme år.- 
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Forslag 9: Endring/tydeliggjøring av teksten i reglene for kåring av Årets hunder i 
NISK

Forslagsstiller: Avd 1

Statuttene for kåring av Årets hund i NISK, som ble vedtatt på GF i 2008, har vist seg å 
være noe utydelige. 

Avdeling 1 vil derfor foreslå at teksten endres, som følger:

Til grunn for kåringen benyttes poengskala for Norsk Jaktchampionat ihht NKK’s 
jaktprøveregler. 
 
For voksne hunder teller de 5 (fem) beste resultatene fra ordinære prøver i henhold til 
FKF’s regler i Norgescupen. I tillegg teller alle premier fra NM-konkurranser.

Ved poenglikhet vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet 
vinner yngste hund.

For unghunder teller de 5 (fem) beste resultatene fra ordinære prøver, samt alle premier 
oppnådd i høystatusløp for unghunder.

Ved poenglikhet vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet 
vinner yngste hund.

Begrunnelse:

 Uklarhetene rundt tolkingen av nåværende statutter viser et behov for at statuttene 
tydeliggjøres, slik at det ikke er rom for tvil. Uklarhetene ligger i tolkingen av 
hvordan man skal beregne poengene og hvordan man skal tolke ”de 5 beste 
resultater”

I nåværende forslags begrunnelse står det: ”Gjennom kåringen de ti siste år 
er utviklingen at man må ha anledning til å stille på samtlige prøver for å være 
med i toppen blant de irske. Dette er positivt og vitner om et høyt nivå, men  det 
er utrettferdig at de som ikke har råd eller tid til å starte 30-35 ganger pr. år blir 
utelukket. En hun blir ikke bedre i seg selv av å starte mye, og ved å tilpasse reglene 
til Norgescup i FKF sørger vi for at både dommere og de med litt mindre tid eller råd 
også kan være med å konkurrere.

Avdeling 1 ønsker å innlemme i henhold til FKF’s regler i Norgescupen i statuttenes 
tekst. Det å følge FKF’s regler for Norgescupen vil nettopp oppfylle intensjonen 
om at alle kan være med å konkurrere, ref NKK’s nye regler for beregning av 
championatpoeng(som gjelder fra 2009) der en hund ikke kan oppnå mer enn 10 
poeng uansett antall startende hunder.  

Med vennlig hilsen 
For Styret i Avd. 1 
Lene Moen
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Forslag 10: Vedrørende godtgjøring ved representasjon i NISK sammenheng 
(prøvedeltagere i NISK sammenheng)

Forslagsstiller: Hege Rosenlund

 Da det kan synes som om at klubbens dekking av de som representerer ved de forskjellige 
NM er noe uklar, vil jeg fremme forslag på at dette blir gjort som en fast rutine, og at vi har helt 
klare regler på dette.
Klubben bør foruten å sponse overnatting 1 døgn, også bidra med kjøregodtgjørelse. 
Der hvor det er naturlig så bør Nisk også sponse mat etter man er ferdig med prøven. Etter endt 
dag i fjellet så er man både sultne og slitne. Drikke til mat ser jeg på som helt naturlig at vi sponser. 
(glass. vin eller to feks)
Syns at de som opptrer påvegne av Nisk, bør ha minst mulig utgifter ved å stille opp og 
representere.  (De stiller opp med sine gode hunder, har tapt arbeidsfortjeneste, reiseutgifter osv.)
Mitt inntrykk er at dette praktiseres noe ulikt, (dette har jeg også blitt opplyst om) slik at klare 
regler imøteses.

Kommentarer fra avd 1
”Det er full enighet i avdeling 1 om at dagens ordning er bra og bør opprettholdes, men at dagens 
praksis bør nedfelles skriftlig og publiseres - gjerne på nettsiden”.

Forslag 11: Forslag til ny valgkomite i NISK ved Generalforsamlingen i Trondheim 
14. Februar 2009.

Forslagsstiller: Jan Arild Kingswick

Med bakgrunn i at sittende valgkomite med Leder Roy Robertsen forut for årets generalforsamling 
har gitt uriktig og feilaktig informasjon til klubbens tillitsvalgte ønsker jeg med dette å foreslå en ny 
valgkomite for årets generalforsamling. 

Bakgrunnen og en nærmere redegjørelse for forslaget vil bli gitt på generalforsamlingen.

Følgende personer foreslåes til valgkomiteen:

Petter Rønningen
Birger Stene
Hege Rosenlund

Mvh

Jan Arild Kingswick
         (s)
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Uttalelse fra NISK avdeling9
til forslag til Generalforsamlingen innsendt av medlemmer av avd 9

Styret i NISK avdeling 9 mottok i uke 3 pr e-post forslag til NISKs Generalforsamling fra 
hovedstyret.  Disse forslagene var innsendt av medlemmer av avdeling 9 og hovedstyret ønsket 
avdelingens uttalelse tilforslagene.
FORSLAGENE:
Fra Jan A Kingswick:

Forslag til ny valgkommite.1) 

Forslag til lovendring2) 

Fra Roy Robertsen:
Forslag om presisering og endring av gjeldende lovverk for NISK.1) 

Styret har i møte den 19.1.09 behandlet forslagene.  Styret avgir følgende uttalelse:
Til Kingswicks forslag:

Avdeling 9 vil forholde seg til  forslag på ny valgkomite som presenteres på 1) 
Generalforsamlingen og avgi stemme der.

Avdeling 9 mener at dagens lovverk dekker klubbens behov i en organisasjon hvor 2) 
beslutningsprosessen bør ha et lovverk som sikrer at ikke geografiske og tilfeldige innspill 
kan føre til skjevheter i styresammensetning og drift av klubben.  Dagens lovverk kan uten 
tvil ”finpusses”, men er etter vår mening i tråd med de intensjoner som ligger til grunn for 
lik og demokratisk drift av klubber tilsluttet NKK.  Forslaget fra Kingswick vil etter vår 
mening gi åpning for store tilfeldigheter ved valg og drift.  Dette fordi geografisk plassering 
av blant annet GF og evt mobilisering, kan føre til kupp-liknende tilstander.  Dagens modell 
er demokratisk og gir alle medlemmer muligheter til å gi sitt syn gjennom å stille opp på 
årsmøter eller gi positive innspill i den daglige driften av avdelingene. 

 
Til Robertsens forslag:

Avdeling 9 støtter dette forslaget. 1) 

Styret i avdeling 9
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