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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 2015 ble avholdt 28. januar 2016 i Statens Hus i Bergen med 24 frammøtte.  
Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag til handlingsplan for 2016. Referat, vedtatt budsjett, 
handlingsplan og årets hunder ligger på nisk.no avd.5 
 

Aktiviteter	og	arrangementer                                                                                                     

 

Vintersamling og klubbmesterskap 2016 

I helgen 19.-21.februar arrangerte vi vintersamling og klubbmesterskap på Filefjell (5.gang). Vi var så 
heldig å ha med oss Arnfinn Berntsen fra hovedstyret som instruktør om lørdagen og dommer for 
klubbmesterskapet søndagen. Han delte av sin erfaring med stående fuglehund både på jakt og 
prøver og gav oss masse nyttige tips. 

Lørdagen begynte med veldig sterk vind så partiene måtte utsettes til kl 11. Det var tre partier ute den 
dagen. Lørdag kveld var det fellessamling og gjennomgang av dagens hendelser. Det ble også kåret 
"Dagens opplevelse" som gikk til 13 år gamle Catharina, datteren til Trond Inge Askvik som var sprek 
og var med oss i fjellet hele helgen, kjekt å få ungdommen med. 

Instruktører utenom Arnfinn var Fritjof Stangnes og Jørgen Krabbedal. Det var ikke så mye fugl om 
lørdagen, men søndag hadde de fleste hunder sjanse på fugl.  

Søndagen var det betydelig bedre vær og vi fikk en flott dag i fjellet. Det var 10 hunder som stilte til 
start i AK på klubbmesterskapet, og 1 hund i UK. Spenningen var stor hele dagen, men til slutt var det 
en soleklar vinner som fikset ett flott fuglearbeid. Det var også ute ett treningsparti om søndagen. 



  

Fra et av lørdagspartiene 

 

 

Klubbmesterskapet ble avholdt søndag 21.februar. Dommer var da Arnfinn Berntsen. Mange hunder 
hadde sjanse på fugl, og begge 1.premiene i klubbmesterskapet hadde fuglearbeid. 

Resultat fra klubbmesterskapet i NISK avd 5 2016:  

UK: 
1. Kvernslåttens Fanni – Kjell Hansen. 
 



AK: 
1. Kongsvoldrypas Guinness - Trond Inge Askvik 
2. Kongsvoldrypas Nala - Trond Inge Askvik 
3. Livardens Lobo - Fritjof Stangnes 

Vi gratulerer alle! 

 

 

 
Vinnere av klubbmesterskapet i  AK 2016 

 

 



Apportkurs 

Årets apportkurs startet 25.januar og det var påmeldt 17 hunder der både irsk - gordon- og 
engelsksettere deltok. En ble flyttet over til dressurkurset og 3 sluttet. Først var det en teorikveld, 
deretter 12 kurskvelder med hjemmelekse hver uke. Lørdag 23. april var det avslutning med å ta 
apportbevis, siden innføring i spor- og vannapport, apportkonkurranse, grilling og sosialt samvær. De 
fleste hunder var 2-3 år der flere var preget av lite grunndressur og ikke hadde det beste lederskapet. 
Det ble langsom læring som krevde mye jobb og tålmodighet fra eierne. Ikke alle hunder var klar for å 
ta apportbeviset på avslutningen, ikke alle hadde mulighet til å stille denne dagen heller. Men av de 7 
som prøvde var det 6 som klarte det med glans!  Dommer var Rune Skeie. (2 til klarte det på VOFF).  

                                            

 

 Alle var flink på spor, men noen synes det var litt kaldt i vannet enda. På apportkonkurransen deltok 
11 hunder og lille Rødliens Lucky til Laila Hope var raskest. Under kurset var Fritjof Stangnes, Åse 
Uglehus og Vigdis Ingebrigtsen instruktører, styret takker! 

 



 

 

Dressurkurs 

 
Årets dressurkurs var fra 20. mars til 19.juni og hadde 12 deltakende hunder. De fleste hunder var 
veldig ung; 6-7 måneder. Kurset startet med en teorikveld (Høyteknologisenteret) deretter 8 kvelder 
med praktisk trening på Myrbø, og avslutningskveld med duetrening. Instruktører var Jørgen 
Krabbedal og Helge Pedersen.  

Styret takker Jørgen og Helge for stor innsats.    

 

 

 

 

Medlemsmøte 

NISK avd 5 arrangerte medlemsmøte for fuglehundvenner (ikke bare medlemmer) i teltet på Myrbø 
Dyresenter mandag 9 mai. Vi hadde besøk av den kjente fuglehund-treneren Vibeke Skaar som holdt 
foredrag for oss med temaet "Fra valp til voksen hund". Hun er profesjonell hundetrener og startet 
Fuglehundskolen i 1987.  Møtet var godt besøkt med 46 deltakere. 
Vibeke fokuserte på hvordan vi skulle få inn lederskapet, og fortalte om hvordan hundeflokken 
fungerer. Hun var opptatt av å begynne tidlig med valpene, og sørger selv for å lære hunden rett 
adferd fra de er små. Til slutt hadde hun en praktisk gjennomgang av apporttrening og ga gode råd 
om hvordan komme i mål der. 
Vi takker til Vibeke for et inspirerende foredrag! 



 

Vibeke Skaar 

 

Hele 46 fuglehundvenner kom   

 

Vestlandets Fuglehundfestival – VOFF - 2016 
Siste helgen i mai var det VOFF og irsksetterklubben hadde som alltid eget raseklubb stand. Det var 
utstilling begge dager og det deltok 29 røde og 10 rød/hvit disse dager. Snørypa's Caley til Birthe 
Nilsen ble Best in Show begge dager, og sammenlagt utstillingens beste hund; GRATULERER!  
Valeheias Laica til Helga og Kjell Hansen ble første dagen BIR veteran, BIM, 2BIS veteran! Gratulerer! 
Snørypa's Saint Florentina til Nina Hordnes og Narve Johansen ble BIR valp begge dager og 
2BIS+3BIS valp. LB Cayuse Aka Bergenser av Einbugga til Jørgen Krabbedal ble siste dagen BIR 
valp og 2BIS valp. Gratulerer til begge unge lovende! Det var totalt påmeldt 202 stående fuglehunder 
denne helgen. 



 

NISK klubb stand med ulike representanter   

 

Best i Rasen  valper; Cayuse og Fia 

 

Aversjonssdressur hund – sau 
Årets kurs ble holdt 4 kvelder i perioden mai – august på Øvre-Eide gård i Åsane og Kalihaugen på 
Lone. Det deltok 34 hunder, 6 raser som var inne 58 ganger til sammen. Det ble gitt 18 nye 1. gangs 
bevis og 16 fikk fornyete beviset. Instruktører var Svein Erik Andresen, Ove Larsen, Arvid Moe, 
Anniken Friis og Vigdis Ingebrigtsen. I tillegg bidro fra styret i sekretariatet Silje Jakobsen, Nina 
Hordnes og Jørgen Krabbedal. Styret sier tusen takk for hjelpen! 



 

 

Duetrening på stand og ro i oppflukt  

 
Det ble arrangert duetrening for medlemmer 7. og 9. juni i Hegglandsdalen med Øystein Johnsen som 
instruktør. I alt 16 hunder deltok på treningen. Det var gode tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere, 
flinke hunder og god instruktør.  

 

 

Sommersamling og spesialutstilling 

11.juni arrangerte NISK avdeling 5 sommersamling og utstilling på Myrbø i Bergen. Det var en dag 
med strålende sol helt til samlingen var slutt på ettermiddagen, da åpnet himmelen seg sånn som den 
kan i Bergen. Vi begynte dagen med utstilling og dommer var Rune Tyvold. Det var også valpeshow 
og Barn & Hund. Da utstillingen var ferdig hadde vi forskjellige aktiviteter som apportkonkurranse i UK 
og AK, hundesprint, apellkonkurranse, hundequiz og grilling. 

28 hunder var påmeldt til utstillingen, 3 IRHS og 25 røde. Det var også en hund påmeldt i avlsklassen. 

Hovedresultater: Snørypa`s Caley til Birthe K. Nielsen: excellent, CK, Best i Rasen og Best in Show 

Tunge Teigen`s Cfo Bonita til Jan Christian Jersin: excellent, CK, Cert, Best i Rasen,      
Best in Show2, Utstillingens Beste Jaktpremierte Hund. 

 



                                                               

  

Tusen takk til dommer Rune Tyvold, ringsekretær, skriver, styret, utstillere og andre besøkende for et 
fint arrangement. 

 

 

Fra Barn & Hund 

 

 

 



Lavlandstrening i Vestfold 

 
For tredje gang inviterte vi våre medlemmer til lavlandstrening på fasan og rapphøns. 
Treningssamlingen var lagt til Kvelde og ble arrangert i samarbeid med Vestfold Fuglehundklubb som 
stilte med en hjelpeinstruktør; Thore Langerud. Styret organiserte også i år overnatting på flotte 
Holmfoss hytta. Det var 14 deltakere, også noen fra Øst- og Sørlandet. Vi som arrangør var ikke helt 
fornøyd med opplegget her da det var en del misforståelser mellom ny leder i klubben og 
driftsansvarlig på Farmen; pris, antall fugl, terreng og antall instruktører. Sammen med Thore ble vi 
enige om hvordan vi best kunne løse dette. Neste gang må vi ha tydeligere avtaler og krav på forhånd. 
Men det ble en veldig god treningshelg tross alt med mye fugl og mange situasjoner Deltakerne 
hadde ulike utfordringer å trene på; kontakt - ro i oppflukt - stand- reis.  

 

Vet det er en gøy fasan inni der   

 

 

Ettermiddagskos i nydelig vær og på en nydelig hytte ! 

 

 



Vi hadde også utdeling av «Dagens Opplevelse» på denne treningssamlingen, og den gikk til 
Kongsvoldrypas Guffen til Helga og Kjell Hansen. Han var ikke meldt på fordi han «var lagt på hylla», 
men steppet inn da de måtte trekke Laica søndagen. Guffen viste oss 3 FLOTTE fuglearbeid på et par 
minutter… Tok salto på vei inn i stand og kastet seg i ny stand da han landet på sine 4 bein igjen og 
plukket opp 3 fasaner i tur og orden. Utrolig stilig og godt gjort! 

 

 

Kjell og Guffen 

   

Høstsamling på Garen 

 
Helgen 07.-09.oktober arrangerte vi treningssamling i høstfjellet, denne gangen på Hardangervidda 
igjen med base på Garen Camping. Dette fordi terrengene vi tidligere har brukt på Filefjell var det på 
den tiden litt uenigheter i sameiet om, så vi valgte å vente med neste samling der til alt er i orden. 
Styret var litt skeptisk til å flytte samlingen opp igjen til Garen da vi har erfart at det har vært lite fugl 
der de siste årene vi har arrangert samlinger. Dette var ikke tilfelle denne gang da vi hadde 65 fugl på 
vingene og mange flotte situasjoner! Det var påmeldt 20 hunder; fra 5 måneder til 8 år. Lørdagen var 
det nydelig vær, mens søndagen var det skikkelig kald vind i fjellet (men mest fugl). Jørgen Krabbedal 
og Egil Hauge var instruktører, i tillegg var det et lite parti ute med litt mer erfarne hunder og førere. Vi 
hadde med noen helt ferske førere også som forhåpentligvis fikk lært masse, og at det gav mersmak! 
Vi hadde også med noen meget unge førere som fikk låne hver sin hund av ene instruktøren og prøve 
på " føring av hund i fjellet "! Dette ble meget vellykket for både hund og fører. " Dagens Opplevelse " 
gaven gikk til Torstein og Cayuse ( 9 måneder) for strålende samarbeid og føring ; unghunden våknet 



skikkelig den dagen og ble dagens beste søker på sitt parti. Lørdag kveld var det felles sosial samling 
med god stemning, oppsummering av dagen og så måtte vi ha med det tradisjonelle loddsalget med 
premieutdeling! 
Styret takker alle deltakerne for en hyggelig helg! 

 

Lørdag morgen 

 

 

De to yngste førerne som var meget fornøyd med utfordringen 



 

 

 

Medlemsmøte med Foredrag og Julemiddag 

4. November arrangerte vi "Foredrag og Julemiddag". Temaet på foredraget var HD og bruk av 
kunnskapsbasert avl. HD er et viktig tema som opptar mange. Men bruker vi resultatene godt nok i 
avl? Er det behov for å endre på avlskriteriene, skal vi se på resultatene på et kull før ny godkjenning, 
sette restriksjoner på tispa, redusere antall godkjente kull på hannhunder? Til å vurdere disse 
spørsmålene fikk vi god informasjon av Tor-Hartvig Bondø og avlsrådleder Jørgen Krabbedal. 
Irsksetter eiere har vært flink å ta røntgen av hundene sine, og all informasjon siden 1980 ligger i 
dogweb. I snitt har irsksetteren vært 82,5 % HD-fri. Tor-Hartvig informerte også om re- røntgen. Det 
ble også vist hvordan vi kan ta ut ulike statistikker over avlsegenskaper i dogweb. HD status er en av 
flere avlsegenskaper som må vurderes i avlsarbeidet.  

 

Tor-Hartvig og Jørgen 

 

 

Etterpå ble det en god julemiddag der en kunne velge mellom pinnekjøtt eller lutefisk + dessert! 21 
møtte (var plass til flere), god stemning. Stedet vi valgte i år var hotell Terminus og vi var meget 
fornøyd med det valget. 

 



 

 

Skål og God Jul fra Terminus  

 

 

 

Rugdesamling 

 
Treningssamling (med felling) på rugde var på Os lørdag 3. desember Det var en dag med regn og lite 
fugl, kun en rugde så de. Det er uvanlig til årstiden å være, men det hadde vært varierende vær med 
regn og frost siste måneden, og det er lett å havne mellom to trekk. Det deltok 10 hunder som fikk 
rikelig med slipptid og trent godt på søk. Hver enkelt fører fikk videre tips og råd til hva de kan jobbe 
med fremover. Instruktører var Arnstein Haugen og Trond Inge Askvik.   Styret takker! 



 

 

 

 

Annet	
NISK Representantskapsmøte  
Vigdis Ingebrigtsen representerte avdelingen på RS som ble avholdt på Gardemoen 8.mai. 
Det var kommet et forslag fra avd 7 som ble trukket. Hovedstyret hadde et forslag angående 
behandling av forslag på at kandidater til æresmedlemskap skal behandles i forkant av RS slik at et 
evt æresmedlemskap kan tildeles vedkommende under RS. Dette ble vedtatt. Ellers ble budsjett og 
valg o.l. vedtatt (Eget referat). Det ble påpekt at pr.dato hadde NISK utestående kr. 81.000,- i ubetalte 
medlemskontingenter. Dette er mye penger for klubben og viktig at avdelingene purrer på medlemmer 
som ikke har betalt hvert år. Ellers er det satt av ca kr. 350.000,- til markering av 100 års jubileet. Det 
vil også bli gitt ut en jubileumsbok.  
 
 
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. Det har 
ikke vært sendt inn artikler fra avdelingen til bladet «Fuglehunden» dette året. 
 
Annet styret sysler med; Planlegger markering av 100 års jubileum til NISK i 2017, jobber med å 
skaffe eget treningsterreng til medlemmer, mulig nye profileringsvester på gang, blir ny design på 
premieglassene i jub.året, fått designet og selger markeringsdekken. Leier bane +brakke på åremål på 
Myrbø, opprettet vipps og skal evt opprette grasrot. 
 
   
Medlemmer 
Styret har også i år hatt fokus på å opptre inkluderende mot nye medlemmer. Samlet medlemstallet pr 
31.desember 2016 var 151, 7 flere 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.  

 

 



 

Premiering	av	avdelingens	hunder	(	Irsksettere)	
Følgende kåringer ble gjort på årsmøtet for 2015 

Hokus Pokus Pokal 2015 
Vinner av HOKUS POKUS pokalen 2015-  Vestviddas DFT Bella Notte – Per Arild Lie 

Årets hunder i NISK avd 5 – 2015 
ÅRETS HUND – Kongsvoldsrypas Guinness – Trond Inge Askvik 

Årets UK Hund: 
1.plass:  Kongsvoldsrypas Guinness – Trond Inge Askvik  
2.plass:  Vestviddas DFT Fauna – Knut Steinar Skiple 

3.plass:   Vestviddas DFT Bella Notte – Per Arild Lie                                                                                                          
   
Årets AK Hund: 
1.plass:     Vestviddas DFT Bella Notte – Per Arild Lie   
2.plass:    «US» Gant – Andreas Storegjerde                                                                                                                
3.plass:     Neadalens Super Liga - Inger Karin og Åge Røssland 
 
Årets VK Hund: 
1.plass:   Frida av Miessevarri – Knut Steinar Skiple 
2.plass:   Kongsvoldsrypas Nala – Trond Inge Askvik 
 
Årets Utstillingshund 
1.plass:   Snørypa`s Lady Flanagan – Nina Hordnes og Narve Johansen 
2.plass:   Snørypa`s Caley – Birthe Kvamme 

3.plass:   Snørypa`s Tara – Nina Hordnes og Narve Johansen   

 Vi gratulerer alle! 

 

Vinner av Hokus Pokus pokalen 2015 – Bella Notte 



 

Kongsvoldrypas Guinness 

 

 

Årets hunder NISK 2016 
NISK sentralt har gjort følgende kåringer av avdelingenes hunder:   

ÅRETS SKOGSFUGLHUND 

Nr. 1 Endelausmarkas Moira – Arnstein Haugen 

Nr. 3 Kongsvoldrypas Guinness – Trond Inge Askvik 

EUKANUBA CUP SKOG 

Nr.2  Endelausmarkas Moira – Arnstein Haugen                             

Nr.5  Kongsvoldsrypas Guinness – Trond Inge Askvik 

Nr.6  Vestviddas DFT Bella Notte – Per Arild Lie 

Nr.8  Kongsvoldrypas Nala – Trond Inge Askvik       

 



Bergensdekkenet 
AK: 1. premie: Kongsvoldrypas Guinness – Trond Inge Askvik                                                                       
AK: 2.premie:  Kongsvoldrypas Nala – Trond Inge Askvik 

 

Guinness og Nala som oppnådde 1. AK på Egersund prøven samme dag 

Kongsvoldrypas Guinness 
Har oppnådd meget gode resultater til tross for sin unge alder. I 2015 klarte hun å få med seg hele 3 
vandrepremier fra Vestlandske Fuglehundklubb; Unghundtrofeet, Gullhunden og Bronsejegeren. Og 
her i avdeling 5 ble hun Årets Hund og Årets UK hund. Alt dette oppnådde hun det året hun fylte 2 i 
slutten av september. Hun hadde 11 UK starter som resulterte i 7 premier; 6 x 2. uk og 1 x 1.uk. Hun 
klarte også å få med seg både 1., 2. og 3.premie ak dette året. I 2016 har hun hatt 5 vk starter der hun 
har vært en gang i semifinalen, og 3 ganger i finalen. Resultatet ble 3. vk kval. Hun har også 2 x 1.ak 
og 1 x 3.ak dette året. 
   

Rugdepokalløpet 4 irsk settere kvalifiserte seg til start i det prestisjetunge rugdepokalløpet til VFK, 
og det ble Morten Soltvedt med Vorrehøjs Hera som ble vinnere med 3 fuglearbeid. Hera klarte å få 
med seg 3 x 1.ak på Os prøvene. 

Jaktprøver 2016 
Styret har kjennskap til at 26 hunder (24 i 2015) i avdelingen har høstet premier på jaktprøver i 2016, 
både vinter-, høst-, skog- og lavlandsprøver. Til sammen er det utdelt 59 premier (49 i 2015) som 
fordeler seg på både UK-, AK- og VK-premieringer, egen oversikt. 



 
 
Apportprøver 
Ingen irsksettere fra avdelingen har fått premie på apportprøve i 2016. 

Utstillinger 

Tre Best in Show på 14 dager er den imponerende merittliste IRHS Snørypa`s Caley til Birthe Nielsen 
har oppnådd. Det begynte på VFK sin Fuglehundfestival der han ble Best in Show begge dager. To 
uker etterpå gjentar han bragden og blir også BIS på NISK avd. 5 sin spesialutstilling. Det er ingen 
tilfeldighet at Snørypa`s Caley vinner. Han er en særdeles god representant for den irske røde og 
hvite setter. 

 

Birthe og Caley 

 

Takk til våre medlemmer 
Styret takker alle medlemmer som har deltatt på treningssamlinger, prøver og utstillinger i 2016 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, 6. januar 2017 



 


