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Styrets årsberetning 2015 - Nisk Avdeling 5

Om avdelingen
Styrets sammensetning har vært slik:

Leder: Vigdis Ingebrigtsen
Nestleder: Jørgen Krabbedal
Kasserer: John Rygg
Sekretær/nettredaktør: Silje Jakobsen
Styremedlem: Fritjof Stangnes
Styremedlem: Trond Inge Askvik
Varamedlem/utstillingsansvarlig: Nina Hordnes
Varamedlem: Ingebjørg O. Sævareid

Revisorer: Per Berge
Joakim Skuggen

Valgkomite: Svein E. Andresen
Anniken Friis
Eli Korneliussen

Styret har hatt 6 styremøter i perioden. Varamedlemmer har møtt på linje med øvrige
styremedlemmer.

Årsmøtet for 2014 ble avholdt 20. januar 2015 i Statens Hus i Bergen med 25 frammøtte.
Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag til handlingsplan for 2015. Referat, vedtatt budsjett,
handlingsplan og årets hunder ligger på nisk.no avd.5

Aktiviteter og arrangementer

Instruktørutdanning

16.-18.januar arrangerte vi instruktørutdanningskurs fase 1 fra FKF med Jon Georg Hov som
instruktør. Det var 4 av våre medlemmer som deltok og besto og som nå er utdannet fase 1
instruktører: Jørgen Krabbedal, Arnstein Haugen, Eirik Sande og Helge Pedersen. Det var et
intensivkurs over 3 dager, deltakerne bodde sammen og hadde base på Bratland Camping.

Vintersamling og klubbmesterskap 2015

Helgen 6.-8. februar arrangerte vi vintersamling og klubbmesterskap på Filefjell med base på
Maristuen. Totalt 32 hunder deltok på samlingen. Vi hadde godt med terreng å trene i, både i
bjørkebeltet og på fjellet. Men på grunn av sammentreff med stormen «Ole» så holdt vi oss nede i
bjørken. Lørdag måtte vi utsette starten et par timer, og det ble heller ikke den lengste dagen.
Søndagen hadde vinden løyet og vi fikk en bra dag. Denne helgen på fjellet var nok for de mest
entusiastiske førere. Det var en del ryper i terrenget, spesielt søndag men vanskelige forhold.
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Fra et av lørdagspartiene

Lørdag hadde vi ute 4 treningspartier. Instruktører var Fritjof Stangnes, John Rygg, Jørgen Krabbedal
og Helge Pedersen. Søndag hadde vi to partier ute med Jørgen og John.

Begge kveldene var det samling i den store hytta, lørdag med gjennomgang av treningsøktene og
sosialt samvær. Ett av høydepunktene var utdeling av ”Dagens opplevelse”, som gikk til ungdommen
Jørn Lunn Olsen fra Gjøvik og IS Quattro på 22 mnd. De er ny i fuglehundsporten og vi satt pris på at
de hadde tatt turen her til oss, i tillegg var Quattro komplett rolig da det gikk opp en rype fra dokk rett
foran han.
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Klubbmesterskapet ble avholdt søndag 08.februar. Planen var at Odd Harald Sørbøen skulle være
dommer, men på grunn av stengt fjellovergang kom han ikke frem. Da stilte Helge Pedersen sporty
opp som dommer. Det var beinhard konkurranse og spenningen var høy til siste slutt.

Resultat fra klubbmesterskapet i NISK avd 5 2015:

UK:
1. Liatoppens Missi - Ketil Skjæveland
2. Kongsvoldsrypas Guinness – Trond Inge Askvik
3. Tempelhågens Røde MT-Milly – Ingrid Thorsen

AK:
1. «US» Red Hot Chilli – Ronny Lockert
2. Livardens Lobo - - Fritjof Stangnes
3. Valeheias Laica - - Kjell Hansen

Vi gratulerer alle!

Vinnere av klubbmesterskapet 2015

Dressurkurs

Årets dressurkurs var 23.mars-15.juni og hadde 7 deltakende hunder. Kurset startet med en teorikveld
(Høyteknologisenteret) deretter 9 kvelder med praktisk trening på Myrbø. Instruktører var Jørgen
Krabbedal og Arnstein Haugen.

Styret takker Jørgen og Arnstein for stor innsats.
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Medlemsmøte

Vi arrangerte medlemsmøte 21.april i teltet på Myrbø. Tema var utstilling og foredragsholder var
Bergens mest erfarne utstillingsdommer Christen Lang. Han fortalte om utstillinger, forberedelser,
klipp og stell og hva en dommer ser etter i ringen. Han fortalte også litt om hundens anatomi i forhold
til hvordan kroppen skal være bygget for å få effektive bevegelsene i skogen/fjellet og i ringen. Det ble
også litt praktisk trening. Det var et interessant foredrag.

Christen Lang demonstrerer hvordan vakre Flanny er korrekt bygget
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Vestlandets Fuglehundfestival – VOFF - 2015
Det å være arrangør av utstillingens dag 2 på festivalen går på runde mellom raseklubbene, og i år var
det irsksetterklubben sin tur. Det er en dugnadsjobb der utgifter og inntekter går til VFK som er
hovedarrangør. Deler av styret hadde deltatt på flere planleggingsmøter i forkant, og mange
medlemmer stilte opp og jobbet under festivalen. Vi hadde avtalt med Vigdis Nymark at hun skulle
stille som dommer de 2 utstillingsdagene, men på grunn av sykdom måtte hun melde avbud rett før. Vi
var svært heldig og fikk Christen Lang til å være vår dommer. Vi hadde også eget stand (som eneste
raseklubb). På programmet sto utstillinger begge dager og ulike aktiviteter som foredrag,
apportkonkurranse, apportbevis, hesteridning, grilling mm.

Agnetha med sine BIM og BIR lørdag! Jørgen er sporty handler.

Aversjonssdressur hund – sau
Årets kurs ble holdt 4 kvelder i perioden mai – august på Øvre-Eide gård i Åsane og Kalihaugen i
Lone. Til sammen deltok 35 hunder, 8 raser. Det ble gitt 15 nye 1. gangs bevis, og 20 fornyete bevis.
Instruktører var Svein Erik Andresen, Ove Larsen, Anniken Friis og Vigdis Ingebrigtsen. I sekretariatet
bidro styremedlemmene Fritjof Stangnes, John Rygg og Jørgen Krabbedal.
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Duetrening på stand og ro i oppflukt
Det ble arrangert duetrening for medlemmer 16. og 18. juni i Hegglandsdalen med Øystein Johnsen
som instruktør. I alt 19 hunder deltok på treningen. Dette var et bra kurs, fornøyde deltakere, flinke
hunder og god instruktør.

Lavlandstrening i Vestfold
For andre gang inviterte vi våre medlemmer til lavlandstrening på fasan og rapphøns.
Treningssamlingen var lagt til Kvelde og ble arrangerte i samarbeid med Vestfold Fuglehundklubb som
stilte med instruktører. Styret organiserte overnatting på flotte Holmfoss hytta. Det deltok 14 deltakere,
også noen fra Øst- og Sørlandet. Styret synes opplegget ikke var godt nok lørdagen og ga
tilbakemelding på det, men derimot søndag var vi veldig fornøyd. Vi hadde også utdeling av «Dagens
Opplevelse» på denne treningssamlingen, og den gikk til Kvernslåtten`s Fanni til Helga og Kjell
Hansen. Hun hadde akkurat fylt 1 år og startete dagen med bare å leke med makker, men endte
dagen med å ta selvstendig stand og hadde et flott fuglearbeid. Alltid moro å se en unghund våkne.
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John Rygg med Safira i meget konsentrert stand

Høstsamling på Filefjell
Helgen 02.-04.oktober arrangerte vi treningssamling i høstfjellet, denne gangen på Filefjell med base
på Maristuen. Dette fordi terrengene vi har brukt på Garen var stengte, også for trening. Styret var
godt fornøyd med å flytte denne samlingen da det er flotte terreng her og adskillig mer fugl. Det deltok
i alt 22 hunder fordelt på 3 partier. Fritjof Stangnes, Eirik Sande og Jørgen Krabbedal var instruktører.
Det var en del fugl i alle partier lørdag og i to av partiene søndag. Flere hunder hadde flotte
fuglearbeid. Det var fantastisk flott vær, en nydelig helg i fjellet. Den berømte utlodningen holdt vi
lørdagskveld, til stor glede for liten og stor. «Dagens Opplevelse» deles ut på alle treningssamlinger,
og denne gangen gikk den til Ingebjørg O. Sævareid, Lilly og Wilma. Ingebjørg bar Lilly på 5 mnd på
magen i sele i 2 lange dager, sekk på ryggen og førte Wilma i både flotte søk og i fuglearbeid.
Imponerende innsats fra en sprek og entusiastisk mor!
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Ingebjørg med sekk både foran & bak, i praktfullt vær og natur
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Medlemsmøte med Foredrag og Julemiddag

Fredag 6.november var vi på Damsgårdsstuene og fikk et flott og interessant foredrag av
hundekjørerne Alf- Einar og datteren Anette Hernes fra Eidfjord. De fortalte om sine erfaringer som
hundekjører i verdenstoppen, om treningsopplegg, foring, stell før, under og etter konkurranser og
deres oppdrett. De viste også mange fine bilder og video. Etterpå spiste vi julemiddag. Det deltok 21
medlemmer. Styret synes foredraget og temaet var bra, men at lokalene ikke er egnet til foredrag og
heller ikke så sosialt under middagen da det ikke gikk an å lage et stort langbord. Vi ønsker å fortsette
å ha tilsvarende medlemsmøte, men ser etter et mer egnet lokale.

.

Rugdesamling
Årets treningssamling på rugde var på Os lørdag 28. november. Det var en fin dag med stort sett
opphold og noen solgløtt. Rett og slett heldige da det hadde «bøttet ned» i lang tid både før og etter.
Det deltok 15 hunder,17 rugder måtte på vingene, det ble mange fine fuglearbeid og rugde i sekken.
Instruktører var Helge Pedersen, Arnstein Haugen og Trond Inge Askvik som alle gikk med gevær og
felte dersom mulighet.
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Egil Hauge med Bambus, som hadde flott fuglearbeid og sørget for rugde i sekken

Annet
NISK Representantskapsmøte
Jørgen Krabbedal representerte avdelingen med fullmakt på RS som ble avholdt på Gardemoen
10.mai. Han sitter også som varamedlem i NISK sentralt.
Eneste innkomne forslag var å utnevne Elin F. Wittusen til æresmedlem, noe som ble enstemmig
vedtatt. Andre faste saker som var oppe ble også enstemmig vedtatt. Neste RS er 8.mai 2016.

Informasjon
Løpende informasjon om aktiviteter, arrangementer, nyheter og annet er gjennom året formidlet til ved
annonsering på nettsiden, Facebook og medlemsmail.

Det er skrevet reportasje fra de fleste av våre arrangementer på nettsiden og Facebook-siden. Enkelte
mindre reportasjer på NISK-sidene i «Fuglehunden». Og en større artikkel om Fuglehundfestivalen i
«Fuglehunden».

Annet styret sysler med; Oppdaterer medlemsmaillister, vurderer å arrangere ungdomsweekend
/ungdomsgruppe, planlegger markering av 100 års jubileum til NISK i 2017.

Medlemmer
Styret har også i år hatt fokus på å opptre inkluderende mot nye medlemmer. Samlet medlemstallet pr
31.desember 2015 var 142, 3 færre enn ved forrige årsskifte. Vi registrerer flere medlemmer som har
andre fuglehundraser, men som velger medlemskap i NISK avd 5 for å benytte seg av våre tilbud. De
fleste av våre medlemmer bor i Bergen og nærmeste omegnskommuner, men vi har og medlemmer i
Vossaregionen, Sunnhordland og Sogn og Fjordane.
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Premiering av avdelingens hunder ( Irsksettere)
Følgende kåringer ble gjort på årsmøtet for 2014

Hokus Pokus Pokal 2014
Vinner av Hokus Pokus pokal 2014- Kongsvoldsrypas Nala – Trond Inge Askvik

Årets hunder i NISK avd 5 – 2014
Årets Hund – Kongsvoldsrypas Nala – Trond Inge Askvik

Årets UK Hund:
1.Plass: Neadalens Sol Angelica – Silje Jakobsen
2.Plass: «US» Tussa Trøkk – Andreas Storegjerde

Årets Ak Hund
1.plass – Kongsvoldsrypas Nala – Trond Inge Askvik
2.plass – Søtsuppegrenda`s Tinde – Ketil Skjæveland

3.plass – Valaheia`s Pawnee Inger Karin og Åge Røssland

Årets Vk Hund:
1.plass – «US» Blue Lagoon – Roald Kjellevold
2.plass – «US» Diego – Jan Christian Jersin
3.plass – Kongsvoldsrypas Nala – Trond Inge Askvik

Årets Utstillingshund
1.plass – Shannonlee Snow Grouse – Nina Hordnes og Narve Johansen
2.plass – Snørypa`s Lady Flanagan – Nina Hordnes og Narve Johansen
3.plass – Snørypa`s Caley – Birthe Kvamme

Vi gratulerer alle!

Vinnere av årets hunder som var tilstede på årsmøtet
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Årets hunder NISK 2015
NISK sentralt har gjort følgende kåringer av avdelingenes hunder:

ÅRETS SKOGSFUGLHUND

Nr. 1 Vestviddas Dft Bella Notte – Per Arild Lie

Nr. 2 Kongsvoldsrypas Nala – Trond Inge Askvik

Nr. 5 Kongsvoldsrypas Guinness – Trond Inge Askvik

Bergensdekkenet
I UK ble det irsksetter på hele pallen; 1. Vestviddas DFT Fauna – Knut Steinar Skiple. 2. Vestviddas
DFT Bella Notte – Per Arild Lie. 3. Tempelhågens Røde MT-Milly – Ingrid Thorsen. Og i AK ble det
irsksetter på 3. «US» Red Hot Chilli – Ronny Lockert.

Jaktprøver 2015
Styret har kjennskap til at 22 hunder i avdelingen har høstet premier på jaktprøver i 2015, både vinter-,
høst-, skog- og lavlandsprøver. Til sammen er det utdelt 49 premier, som fordeler seg på både UK-,
AK- og VK-premieringer.

Apportprøver
Ingen irsksettere fra avdelingen har fått premie på apportprøve i 2015.

Her følger komplett premieliste:

Utstillinger

Under har vi tatt med resultater fra lokale utstillinger i 2015.

NKK Bønes, 12. april

Irsk Rød og Hvit Setter
Best i Rasen (BIR), CACIB,4BIG: Snørypas Caley, eier Birthe Nielsen.

Irsk Setter

Best i Rasen (BIR): RødDrømmen`s Adele, eier Catrine Bratland

Best i Motsatt Kjønn (BIM): RødDrømmen`s Alvin, eier Eli Korneliussen
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Vestlandet Fuglehundklubb, 30. mai
I alt deltok 24 IS og 4 IRHS

Irsk Setter
Best i Rasen (BIR)+ Best in Show : Red Garlic`s Sweet Potato, eier Agneta Andersson
Best i Motsatt Kjønn (BIM): Red Garlic`s Rasberry, eier Agneta Andersson

Irsk Rød og Hvit Setter
Best i Rasen (BIR)+ 3BIS: Snørypas Caley, eier Birthe Nielsen.
Best I Motsatt Kjønn (BIM): Snørypas Lady Flanagan, eier Nina Hordnes og Narve Johansen

Vinner av oppdretterklassen: Kennel Snørypas

Norsk Irsksetterklubb, 31. mai
I alt deltok 25 IS og 2 IRHS

Irsk Setter

Best i Rasen (BIR) + 3BIS: Kim, eier Ole Edvardsen
Best i Motsatt Kjønn (BIM): Valeheias Laica, eier Helga og Kjell Hansen

BIR + BIS valp: Endelausmarka`s Ole Einar, eier Arnstein Haugen
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Irsk Rød og Hvit Setter
Best I Rasen (BIR) + 2BIS: Snørypas Lady Flanagan, eier Nina Hordnes
Utstillingens (avd.5) Beste Sammenlagte hund over 2 dager:  Irsk Rød og Hvit Setter, Snørypas Lady
Flanagan, eier Nina Hordnes

Takk til våre medlemmer
Styret takker alle medlemmer som har deltatt på treningssamlinger, prøver og utstillinger i 2015 og
gratulerer alle som har høstet premier.

Vi takker og alle som på ulike måter har bidratt slik at klubbens aktiviteter kan gjennomføres
med lave deltakeravgifter og ellers på en god måte for våre medlemmer.

Bergen, 7. januar 2016


