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Sak 3:  

Årsberetning for 2017 

 

Styret har i perioden bestått av:  

Leder: Anne-Marte Thorbjørnsen 

Nestleder: Roy Åge Nesset  

Sekretær: Jørn Lunn Olsen 

Kasserer: Leif Arne Eriksen 

Styremedlem: Hege Johansen 

Varamedlem: John Verstegen 

Varamedlem: Leon Alexander Kjelland 

 

Aktiviteter/arrangement:  

Styret har i løpet av året hatt 6 styremøter. Det var i år Anne-Marte Thorbjørnsen og Roy Åge 

Nesset fra styret som representerte avdelingen på NISK generalforsamling på Gardermoen. 

Styret har forsøkt å følge opp tilbud av aktiviteter til våre medlemmer i 2017. Likevel ser vi 

dessverre at det er vanskelig å få med seg irsksettereieren ut. Flere andre raser har deltatt 

på våre aktiviteter, noe som er svært gledelig.  

Styret har i 2017, engasjert flere medlemmer som ikke sitter i styret til å hjelpe til å delta på 

gjennomføringen av våre aktiviteter. Det er svært viktig for klubbens videre arbeid at flere 

medlemmer er villige til å stille opp som frivillige på de ulike arrangementene  

Årsmøte ble gjennomført på Hunderfossen i Øyer den 18. januar  

Treningsdag i Øyerfjellet  

Avd. 3 arrangerte treningsdag med uoffisiell klubbprøve i Øyerfjellet den 11.februar. Det var 
tilsammen 17 hunder som deltok hvorav ett par av hundene var engelsk settere. Nytt av året 
var at vi i tillegg arrangert klubbprøve. 

På klubbprøven stilte 12 hunder, fordelt på 5 UK hunder og 7 AK hunder. 

Det var til tider tungt føre, men med sol fra blå himmel og påskevær og gode hunder ble det 
en spennende dag. Vi kunne ønsket oss mer fugl men det er fint lite å gjøre med, og kanskje 



satt den og skrattet av oss like ved. Ingen av UK-hundene fikk sjans på fugl, men i AK ble det 
fugl i tre slipp. 

Vinner av UK klassen ble Fixi til Kari Elisabeth Granum og Rune Hansen. Som nr. 2 og 3 
kom det to Engelsk settere som hadde lurt seg med. Miss Piggy til Eli Aateigen og Roy Åge 
Nesset ble nr. 2 mens Ellie til Tom Caspersen ble nr. 3 

Det var én hund i AK som fikk fuglearbeid denne dagen, eller rettere sagt, 2 godkjente 
fuglearbeid med reis. Det var Diesel Doris til Eli Aateigen og Roy Åge Nesset, som dermed 
ble kåret til klubbmester i AK. 

Som nr. 2 ble Era til Kari Elisabeth Granum og Rune Hansen, som nr. 3 ble Quattro til Jørn 
Lunn Olsen. 

Vi vil takke Ole Verner Hoff som stilte opp som dommer. 

  

Vi hadde også et parti som gikk med instruktør for å lære om føring i fjellet. 

Det var 5 håpefulle ekvipasjer som stilte, Roy Åge Nesset var med som instruktør. 

Det ble ikke observert noe fugl på dette partiet, men alle hunder med førere hadde god 
progresjon utover dagen. 

Det virket som om at alle deltagerne hadde en strålende dag i fjellet, og vil med det takke alle 
sammen for at dere var med og gjorde dagen så strålende. 

  

 

Utstillingen  

Avdelingen 3 avholdt spesialutstilling for irsk setter og rød/hvit setter på Lillehammer den 
27.mai. Utstillingen ble avholdt på Birkebeinerstadion og det var tilsammen 29 påmeldte 
hunder fordelt på 27 irsk setter og 2 rød/hvit setter. Vi takker Rune Tyvold som var dommer 
denne dagen! 

Best i rasen denne dagen ble Red Dubliner Cen Freidige Fia til Eldri Kjørren. Beste 
hannhund ble Red Dubliner Bao Theo.  
Solen strålte og det var mange tilskuere på Lillehammer denne dagen.  

Det ble også arrangert barn-hund hvor 1 ekvipasje deltok i ringen sammen med sin irsk 
setter. Etter endt utstilling ble det kjørt en uoffisiell apportkonkurranse hvor mange av 
deltakerene på utstillingen var tilstede. Det ble kåret beste apportør i UK og AK klassen.  

 Vi takker alle som møtte opp og håper enda flere vil dele denne dagen med oss til neste år!  

Vi takker også våre sponsorer denne dagen som var Buddy, Royal Canin og Buster 
VitalChew.  



 

Dressurkurs 

Avdelingen klarte dessverre ikke holde dressurkurs i 2017. Det er mange fuglehund klubber i 

nærheten og påmeldingen ble derfor for lav til å kunne arrangere kurs.  

Representantskapet i NISK  

Representantskapet på Gardermoen ble gjennomført i Mai. Anne-Marte og Roy Åge Nesset 

stilte som representanter fra avdelingen.  

 

Jakt og fiskedager 

Jakt og fiskedagene ble arrangert den 10.08-13.08.2017, der hadde vi en egen stand. Det var 

Jon, Leon og Roy Åge som stilte opp for klubben. Vi traktet kaffe og serverte nystekte vafler. 

Dette er en fin arena for å møte våre medlemmer og kanskje noen nye.  

 

Treningshelg på Revsjøen 

Avdelingen arrangerte treningshelg den 25-27 August på Revsjøen. Været var virkelig på vår 
side, denne helga. Det var en god blanding av erfarne, og unge hunder som var meget 
motivert for å lære! Storm på 8 mnd. var den yngste, Chilli på 11 mnd. Sjogg på 17 mnd. Lea 
på 5 år og Noomi på 6 år. 

Fredag kveld samlet vi oss, og innlosjerte oss i hytte og campingvogn. Litt sosialt, og bli kjent 
kveld. Tips og råd for morgendagen og planer ble lagt. 

Lørdag gikk vi av gårde spente og forventningsfulle. Små og store, to og firbente. Solen 
skinte og det var virkelig nydelig å spise nistepakken sin i lyngen. Noen tok nok en liten 
blund, mens andre kokte pølser på primus. Vi hadde 16 fugler på vingene. 

Lørdag ettermiddag fikk vi besøk av Aika, Eli og Jan Erik. Vi fikk også besøk av faren til Nina, 
Olav som overnattet, og ble med på tur dagen etter. 

Barna tok med hundene ut i vannet, og det var nok deilig etter en lang dag i fjellet med den 
varmen. 

På kvelden grillet vi hamburgere og pølser. Koste oss veldig med mange gode historier. Vi 
fikk også gått gjennom dagen, og det ble god tid til spørsmål og svar. 

Søndag formiddag dro vi av gårde igjen, med like fint vær. Hundene var nok litt mer slitne 
denne dagen, både varmen denne dagen samt dagen før hadde tæret på. Minfugl denne 
dagen, men uansett dette var en helg med mye sosialt. 

 



Klubbprøve lavland  

Avdelingen arrangerte årets klubbprøve 4.November på Vang. Vi var i alt 13 hunder fordelt 
på to partier, 6 UK Hunder og 6 AK Hunder + 1 Engelsksetter i AK.  

Årets Klubbmestere ble: 
 
UK-Hund - Bjerkaasen's BES Full Fokus - Fører og eier Jørgen Thanem 

AK-Hund - Noaidons Lea - Fører og eier Jan Einar Johansen 

Vi gratulerer så mye til dem begge to og takker for en fin, sosial og hyggelig dag og vi vil 
også takke Arnfinn Berntsen som stilte opp som dommer for oss.  

 

Styrets innstilling til vedtak:  

Årsberetningen for 2017 foreslås vedtatt.  

 

 

 

Regnskap pr. 31.12.2017 

Se vedlegg.  

 

Styrets innstilling til vedtak:  

Regnskap for 2017 foreslås vedtatt 

 

Sak 5: Innkomne forslag  

Det har ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet 

 

Sak 6:  

Budsjett og handlingsplan for 2018 

Treningsdag i fjellet: 

Treningsdag i Øyerfjellet den 18.februar. Vi kjører samme opplegg som i fjor med 

treningsdag i Øyerfjellet. Samling passer for alle, og det tas hensyn til individuelle behov. 



Dette er en fin mulighet for nye medlemmer i klubben til å bli kjent med nye hundeeiere og 

lære føring av hund i fjellet.  

 

Utstilling/ familiedag: 

Utstilling på Lillehammer – Birkebeiner skistadion, lørdag 26 Mai 2017.  Utstillingen er for 

rød irsksetter og rød-hvit setter. Det vil bli eget valpeshow og barn-hund. Dommer denne 

dagen er Jørn Presterudstuen. Påmeldingsfrist er 13.Mai. Dette vil arrangeres som en 

familiedag og det vil være grilling og ulike aktiviteter for hundene.  

De nordiske Jakt og fiskedager på Elverum 

Avdelingen ønsker å representere NISK på jakt og fiskedagene med egen stand også i 2018.  

 

Treningshelg høst 

Vi vil også i år forsøke å få til en treningshelg i fjellet med overnatting. Dette er en sosial 

samling med fokus på trening av hund i fjellet men også skape nye bekjentskaper hos 

klubbens medlemmer.  Samling vil finne sted 25-26.august. Sted og mer informasjon vil 

komme etterhvert.  

Klubbprøve lavland 

Lavlandsesongen er ikke ferdigssatt av HedOp hvor vi leier terreng. Men vi tar sikte på å 

kunne arrangere første lørdag i november i år også, 3.november.  

Egen UK og AK klasse. Uhøytidelig bedømming av din firbeinte venn fra erfarne 

prøvedeltagere/dommere. Ingen blir slått ut pga. ramping, sånn at alle får være med dagen 

ut.  

 

Vi vil også forsøke å få til klubbkvelder med trening på tamfugl. Mer informasjon rundt dette 

vil bli lagt ut fortløpende.  

 

Ønsker spesielt alle nye irsksettereiere velkommen! 

Ellers vil styret bruke hjemmesiden og facebook mest mulig og all informasjon om de ulike 

aktivitetene og arrangementene vil fortløpende bli publisert der.  

 

 



Budsjett 2018 

Se vedlegg 

 

Styrets innstilling til vedtak:  

Budsjett og handlingsplan for 2018 foreslås vedtatt.  

 

Sak 7:  

Valg av avdelingsstyre  

Følgende sammensetning for styret:  

Leder: Anne-Marte Thorbjørnsen   - ikke på valg 

Styremedlem: Leif Arne Eriksen – På valg - tar gjenvalg 2 år 

Styremedlem: Roy Åge Nesset – Ikke på valg 

Styremedlem: Hege Johansen – Ikke på valg  

Styremedlem: Jørn Lunn Olsen – På valg – tar ikke gjenvalg 

Varamedlem: John Verstegen – på valg - tar gjenvalg 2 år 

Varamedlem: Leon Alexander Kjelland – ikke på valg 

Revisor: Arnfinn Berntsen – Ikke på valg  

Valgkomite: 

Eli Aateigen     - på valg - tar ikke gjenvalg 

Jan Einar Johansen – ikke på valg 

 

Valgkomiteen har forslag på:  

Marit Hasvold Egeland som nytt varamedlem for 2 år.  

 

Styret har forslag på: 

 

Kjetil Nyhus som nytt medlem i valgkomiteen på 2 år.  



Etter årsmøtevedtak i 2008, konstituerer styret seg selv på første styremøte 

 

 

 

 

Sak 8:  

Utsendinger til representantskapet  

Styret foreslår at det valgte styret selv plukker ut de personene de ønsker skal representere 

avdelingen på Representantskapet i NISK. En bør etterstrebe at en fra styret stiller. 


