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Innkalling til årsmøte i NISK avdeling 7. 

Årsmøtet avholdes 30. januar 2013 i Trondheim. 

 

 
Dato: 30. januar 2013 kl. 19.00 

Sted: Østre Rosten 108, kantinen til COOP Norge. 

 

Frist for innmelding av saker er 2. januar. 

Sakspapirer blir lagt ut på avdelingens hjemmeside før møtet; http://www.nisk.no/?cat=85233 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  

2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere  

3. Behandle avdelingsstyrets Årsberetning 

4. Godkjenning av avdelingens regnskap 

5. Behandle avdelingsstyrets budsjett og handlingsplan 

6. Behandle innkomne forslag 

7. Valg av avdelingsstyre og revisor 

8. Valg av representant til generalforsamlingen 

 

 

 

 

 

Saker som ønskes behandlet på avdelingens årsmøte sendes til avdelingens sekretær innen 2. 

januar på e-post: avd7@nisk.no. 

 

Avdeling 7 ønsker alle sine medlemmer velkommen. 



   

Styrets årsberetning 2012 

 

Kjære Årsmøte 

Avdelingsstyret takker alle medlemmer for deres engasjement for den Irske Setter og vil med 

dette oppsummere avdelingens aktiviteter og arrangementer for 2012. 

 

Styret har i 2012 bestått av: 

Arild Ove Østmo     Leder  

Per Jarle Ingstad     Nestleder 

Liv Bente Grande     Arbeidende sekretær    

Even Sagmo      Kasserer 

Jonny Larssen      Styremedlem 

Per Harald Nymark     Styremedlem 

Terje Vikan Olsen     Varamedlem 

Frode Døsvik      Varamedlem 

Jonny Larssen      Kontaktperson Sørvest, Orkanger 

Geir Pedersen      Kontaktperson Nord, Namdalen 

Terje Strugstad Eriksen    Kontaktperson Nord, Steinkjer 

Bjørn Schjølberg      Kontaktperson Sør, Røros 

 

Antall medlemmer pr. 31.12.2012:  

270 medlemmer. 

 

Aktivitetsutvalget har i 2012 bestått av: 

Arild Ove Østmo  (leder) 

Trond A Størseth 

Amund Bredeli 

Harald Meinhardt 

Norolf  Øverkil 

Bjørn Dragsten 

Arve Sivertsen 

Siri Bjørgen 

 



   
Treningsutvalg fjell (opprettet juli 2012) 

Heidi Melø (leder) 

Hilde Bech 

Liv Karin Ertsås 

Trond Kanstad 

Lars Winum 

 

Instruktørutvalget har i 2012 bestått av: 

Øyvind Henriksen  

Per Harald Nymark               

Terje Vikan Olsen 

 

Jaktprøveutvalget har i 2012 bestått av: 

Høyfjell: Jonny Larssen 

Skog: Oddbjørn Ovesen 

Resultatservice på avdelingens hjemmeside i 2012: 

Heidi Larssen 

Aversjonsansvarlige i 2012 har vært: 

Bjørn Schjølberg    Kontaktperson Røros 

Norolf  Øverkil   Kontaktperson Stjørdal 

Per Harald Nymark    Kontaktperson Trondheim 

Arild Aune    Kontaktperson Steinkjer 

Terje Eriksen    Kontaktperson Steinkjer 

Geir Pedersen    Kontaktperson i Namsskogan 

 

Valgkomiteens medlemmer i 2012: 

Tor Westrum  (leder) 

Eva Sondresen  

Birger Stene 

 

Revisorer har i 2012 vært: 

Klaus Kirkvoll og Morten Fjølstad.  



   
 

Æresmedlemmer pr. 31.12.2011:  

Vigdis og Per Nymark 

Birger Stene 

 

Bærere av klubbens hederstegn i gull i avd. 7pr. 31.12.2011: 

Tor Westrum 

Bjørn Ingebrigtsen 

Birger Stene 

Øistein Henriksen 

Arild Ove Østmo 

 

Avdelingens aktiviteter gjennom året 2012: 

DATO  ARRANGEMENT  STED  ANSVAR  

30. Januar  Årsmøte 30.01.12  Trondheim, COOP 

Norge  

Styret/Aktivitetsutval

get  

Mars  Treningssamling, 

vinter  

Trondheim omegn  Instruktørutvalg 

v/Trond Kanstad  

Mars  Medlemsmøte  Trondheim, COOP 

Norge  

Aktivitetsutvalget  

23-25. Mars  Treningssamling 

Vinter  

Namsskogan  Kontaktperson Nord, 

Geir Pedersen  

14-15 April  Tydalsprøven, Vinter  Væktarstua, Tydalen  Jaktprøveutvalg 

v/Jonny Larssen  

April/mai  Dressurkurs  Trondheim  Instruksjonsutvalget  

7. Mai  Medlemsmøte med 

GF-saker, og  

utstillings/ ringtrening  

Trondheim, COOP 

Norge  

Aktivitetsutvalget  

12-13. Mai  NISK GF  Bergen  Hovedstyret  

Juni, juli og august  Aversjonsdressur sau  Annonseres på 

www.nisk.no  

Styret avd. 7  

31. August  Tydalsprøven ,Høst  Væktarstua, Tydalen  Jaktprøveutvalg 

v/Jonny Larssen  

1. November  Medlemsmøte  Trondheim, COOP 

Norge  

Aktivitetsutvalget  

10. November  Fellesutstillinga  Trondheim  Aktivitetsutvalget 

v/Siri Bjørgen  

 

  



   
Årsmøtet for 2011 ble avholdt 30. januar 2012 

Årsmøtet for 2011 ble avholdt på i Coop-kantina på Østre Rosten. Innkalling og dagsorden 

ble godkjent av årsmøtet, og dagsorden for møtet ble fulgt og nødvendige vedtak ble fattet 

uten noen store diskusjoner. Det var god oppslutning om møtet, og stemning var god. 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for avd. 7 ble vedtatt av årsmøtet. 

  

Etter at den formelle delen av årsmøtet var gjennomført holdt formannen i avlsrådet i Nisk 

Tor Hartvig Bonde et foredrag med tittelen ”AVL, DERMED FAKTA”. 

Foredraget hadde 3 hovedtemaer: 

1. Avlsanalyse: Definisjon av begreper som avlsbredde, effektiv populasjonsstørrelse, 

innavlsgrad og generasjonstid ble presentert. 

2. HD: Resultater og utvikling de siste 10-20 årene ble presentert 

3. Dog Web: Det ble presentert hvordan vi effektivt kan hente ut fakta ved bruk av dette 

verktøyet. 

 Gjennom foredraget som virkelig refererte til overskrifta "avl dermed fakta", fikk vi bred 

innsikt i avlsrådets arbeid. Engasjementet fra de fremmøtte viste at dette var temaer som vil 

bli diskutert mye fremover, basert på de fakta som avlsrådet vil publisere etterhvert. 

En stor takk til "Trøndergruppas" aktivitetsutvalg som nok engang klarer å skaffe 

foredragsholder og tema som engasjerer. 

  

 

Tor Hartvig Bondø 

  

  

 

 

 

 

Februar  - Ny sekretær for avdelingen 

Liv Bente Grande gikk inn som arbeidende sekretær for avdelingen, da sekretæren som ble 

valgt av årsmøtet trakk seg etter årsmøtet. 

 

  



   
Medlemsmøte 7.mars 2012 –  

foredrag ved Jørn Presterudstuen og Petter Steen 

I sitt faste møtelokale på COOP Tiller var mange medlemmer samlet for å få 

gode tisps om fôring av hund, og for å høre hvilke tanker NISK-leder Jørn Presterudstuen 

hadde for klubben fram mot at den fyller 100 år.  

Petter Steen fra klubbens hovedsponsor åpnet med å fortelle om det som lå til grunn av 

undersøkelser og forskning når Eukanuba satte sammen sine produkter. Han kom med 

anbefalinger for hvordan en jakthund kan få riktig næringstilgang både under rolige perioder 

langer dager fjellet. 

Jørn Presterudstuen åpnet med en kort presentasjon av seg selv, men mest tid brukte han på å 

dele sine planer for irsksetteren og klubben i årene fram mot 100-årsjubileum. Han la spesielt 

stor vekt på at styret lager en ny handlingsplan som skal danne grunnlag for NISK sitt arbeid 

de kommende årene, planen sendes på høring til avdelingene før den skal behandles på GF i 

Bergen 12.mai i 2012. 

 

Nisk-leder Jørn Presterudstuen 

 

Kaffeprat: En viktig del av medlemsmøter, her Ingebrigt Stensaas og Aril Ove Østmo 

 

  



   
Treningssamling på Steinfjellet 23.-25.mars 

Vinterens treningssamling for avd.7 gikk av stabelen den 23.-25.mars. Tradisjonen tro 

foregikk arrangementet i Namsskogan med Nams-Inn som innkvarteringssted. I alt deltok 20 

flotte irske settere med sine eiere. 

 

 

Tydalsprøven 14.-15. april 2012 

Det ble en meget vellykket prøvehelg både for deltagere og arrangører da Tydalsprøven ble 

avviklet. Av 150 startende fikk 35 premier, dette gir en premieprosent på 23. 17 av disse 

premiene gikk til irsksettere. 

Lørdagen opprant med 15 minusgrader og sol fra skyfri himmel, noe som borget for en 

kjempefin dag i fjellet. Det ble sendt ut 3 blandapartier og 2 VK partier, og rapportert om mye 

fugl i terrengene. 20 premier ble delt ut. Etter en lang dag i fjellet ble det arrangert en trivelig 

jegermiddag med premieutdelingen. Med lett snø i luften på søndag ble det sendt ut 4 

blandapartier i tillegg til finalepartiet. Rypa ble litt vanskeligere å spikre, men 15 hunder 

greide å hente seg en premie. Prøveledelsen har bestått av: Jonny og Heidi Larssen, Ola og 

Bente Rønning. 

 

    

Lydhøre deltagere under morgenandakten til dommer Ivar Elli 

Lykkelige finalevinnere 

http://www.nisk.no/avd-7-vellykket-samling-paa-steinfjellet.5039657-85233.html
http://www.nisk.no/avd-7-tydalsproven-14-15-april-2012.5032686-85233.html


   
 

Dressurkurs vår 2012 med oppstart 23.april 

Dressurkurset hadde hovedbase på parkeringsplassen på Dragvoll. 13 forventningsfulle 

hunder og eiere møtte opp, og forventningene ble innfridd! Etter 10 kvelder hadde hunder og 

eiere lært mye, både teori og om praktisk utførelse. Kurset ble avsluttet med en trivelig 

skogstur i Estenstadmarka og en kveld med duetrening. Instruktør på kurset var Pål Skarsten. 

.  

 

Apportkurs med oppstart 23.april  

 

Avd.7's apportkurs ble vel gjennomført med Per H. Nymark og Jonny Larsen som 

instruktører. Antall deltagere var åtte. 

 

 

Medlemsmøte 7.mai 

Det ble en allsidig kveld på Tiller i Trondheim. Værgudene viste seg fra en av sine bedre sider 

og la forholdene til rette for en trivelig kveld. Ute startet kvelden med det pågående 

dressurkurset. Dette ble etterfulgt av utstillingstrening, først med ringtrening og så med 

demonstrasjon av pelstrimming i regi av Vigdis Nymark. Vi fikk se mange flinke hunder og 

eiere i ringen! Før, under og etter aktivitetene ble det grillet og spist pølser, og bålkaffen var 

http://www.nisk.no/avd-7s-apportkurs-vel-gjennomfoert.5061898-85233.html
http://www.nisk.no/avd-7-minner-om-medlemsmoete-7-mai.5039659-85233.html


   
klar. Inne diskuterte engasjerte medlemmer generalforsamlingssakene. En lærerik og hyggelig 

kveld for både to og firebeinte! 

 

 

 

Mai Fase I og Fase II-kurs 

Fase I-kurs for utdanning av klubbinstruktører i FKF ble avholdt.  Kursdeltagere var Trond 

Kanstad, Siri Bjørgen, Ronny Winther, Liv Karin Ertsås, Jonny Larsen, Lars Winum, Bjørn 

Dragsten og Norolf Øverkil.  

Fase II-del av kurset foregikk i fjellet. Følgende deltok og ble godkjente klubbinstruktører i 

FKF: Trond Kanstad, Siri Bjørgen, Ronny Winther, Lars Winum og Bjørn Dragsten.  

Kursholdere var Per Harald Nymark og Vigdis Nymark. 

 

 

Aversjonsdressur sau  

1.juni startet vi opp med aversjonsdressur på sau for Trondheimsregionen i regi av Per Harald 

Nymark, etterfulgt av tilsvarende aktivitet hos alle aversjonsansvarlige i avdelingen. 

 

 

 

http://www.nisk.no/avd-7-aversjonsdressur-sau.5058727-85233.html


   
Avd.7's nye treningsutvalg 

Det gror i avdeling 7. Treningsutvalg Fjell/Skog er siste tilskudd i avdelingens 

organisasjonskart. Utvalget skal legge forholdene til rette for jakttrening av hunder bl a 

gjennom treningssamlinger. 

 

Her er treningsutvalget samlet sammen med noen av aktivitetsutvalgets medlemmer: Fra 

venstre bak: Bjørn Dragsten, Trond Størseth og Norolf Øverkil. Det nye utvalget består av: 

Foran fra venstre: Leder Heidi Melø, Hilde K. Bech, Liv Karin Ertsås, Trond Kanstad, Lars 

Winum. 

 

 

Tydalprøven 31.august – 2.september 

Nok en gang arrangerte avdeling 7 en vellykket prøve i Tydal. Mange har store forventninger 

til denne prøven, da det erfaringsmessig er gode terreng og bra med både fugl og 

premieringer.   

Prøveledelsen har bestått av: Jonny og Heidi Larssen, Ola og Bente Rønning 

 

 

 

Medlemsmøte 1.november med foredrag av Hugh Brady 

Trøndergruppa i NISK inviterte til åpent foredrag ”En reise med fuglehunddressør Hugh 

Brady fra Irland ” Med en påstand om at rypebestanden i England er som om det hadde vært 

http://www.nisk.no/avd-7s-nye-treningsutvalg.5074502-85233.html


   
200 ryper i møtelokalet på Rosten, fortsatte Hugh Brady å trollbinde trønderne! Han 

synliggjorde at jakt og jaktprøver i Norge, England og Irland er svært ulike, og stiller derfor 

ulike krav til hundene. Ca 65 medlemmer hadde møtt opp for få med seg dette interessante 

foredraget. Det ble et vellykket medlemsmøte som ble avsluttet med kaffeprat og loddsalg. 

Loddsalget var denne gang spesielt interessant. Aktivitetsutvalgets medlemslotteri av 

hundeseng gitt av Bjørn Dragsten og motivmalt av Per Harald Nymark ble trukket, vinner ble 

Svein Sellie. 

 

 

Fellesutstillinga Midt-Norge 10.november 2012 

Fellesutstillinga Midt-Norge for stående fuglehunder ble arrangert 10.november. Avd 7 var 

teknisk arrangør i 2012. Med mange påmeldte hunder og stor stemning i hallen ble dette et 

meget vellykket arrangement. Siri Bjørgen var Nisk avd.7’s ansvarlig på utstillinga. 

 

 Fellesutstillinga Midt-Norge 
ønsker velkommen til fuglehundutstilling (gr.7 stående fuglehunder)  

Lørdag 10. november 2012 kl. 09.00 
Utstillingssted: Trondheim (Skotthyllhallen - Østre Rosten - Tiller) 

Dommere: Peter Hoyer, Sverige: Breton, Engelsk Setter, Gordon Setter 
Aase Jacobsen, Norge: Irsk Setter, Irsk rød og hvit Setter, Münsterländerrasene, 

Pointer, Vorstehhundrasene, Vizslarasene ,Weimaranerrasene og r.u.r. 
Fellesutstillinga Midt-Norge er et samarbeid mellom alle raseklubbene. NISK avd. 7 

er teknisk arrangør i 2012. Alle raseklubbene har stands på utstillingen. 
Kaffesalg og loddsalg med flotte premier! 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen! 

 

 

  

http://www.nisk.no/fellesutstillinga-midt-norge-loerdag-10-november-for-staaende-fuglehunder.5109140-85233.html


   
Desember - Avd. 7 Østerdal/Røros. 

Bjørn Schølberg har vært avd.7`s trofaste medarbeider i en årrekke, og blir det fortsatt 

sammens med Marit Skancke Langen som også har gått inn i avd.7`s aktivitetsutvalg. 

 

Med dette har alle irsksettereiere i dette distriktet kontaktpersoner de kan kontakte for å skape 

ett rikt irsksettermiljø der de bor. 

Bjørn Schølberg th: tlf. 91544407 og  

Marit Skancke Langen: tlf. 95106658 maritlangen@yahoo.no  

blir Nisk avd.7 `s personer i Østerdal/Røros. 

 

 

mailto:maritlangen@yahoo.no

