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ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2018 

Troms / nordre Nordland 

 
Styret 

Styret har bestått av: 

● Leder:        Ørjan Wilhelmsen 
● Nestleder: Royer André Larsen 
● Kasserer: Roy Henning Olsen 
● Sekretær: Tom Johansen 
● Styremedlem: Stein Nilsen 

 

Valgkomité 

Valgkomiteen har bestått av: 

● Leder: Geir Pedersen 
● Medlem: Bodil Kanebog 

 

Revisor 

Revisor har vært Kaj Myreng. 

 

Medlemmer 

NISK avd 9 hadde 62 medlemmer pr. 31.12.2018. 

År Klubbmedlem Husstandmedlem 
hoved 

Husstandmed
lem 

Æresmedlem Medlem uten 
klubb-blad 

Totalt 

2018 54 4 1 1 2 62 

 



Styremøter 

Det er gjennomført 3 styremøter i perioden. Det er i tillegg kommunisert på telefon og epost. 

 

Klubbmesterskap 2018 

Klubbmesterskapet 2018 ble avviklet 10.02.2018 i Straumsbukta på Kvaløya. Det var godt 
oppmøte med 15 deltakende hunder. Det var dessverre lite fugl å se slik at ingen klubbmester 
kunne kåres. I UK ble Mici-maci's QP-Senja v/eier Calle Johnsen beste hund mens i AK ble 
Gagganjunis Orion v/eier Ingrid Frenning beste hund. Vi takker Øyvind Trondsen for lån av 
terreng, Ingrid Frenning for flott dømming, med Roy Robertsen som utmerket meddommer. 
Fullstendig referat ligger både på facebooksida og på hjemmesiden vår. 
 
http://www.nisk.no/referat-klubbmesterskap-2018-avdeling-9.6090709-85235.html 
 
 
Representantskapsmøtet (RS) 2018 

Ørjan Wilhelmsen stilte som representant for avdeling 9 på RS på Gardermoen 05-06.05.2018 

Lørdag var det formøte. Dvs man gjennomgår hovedstyrets årsmelding samt innkomne 
forslag og får diskutert dette mest mulig på forhånd, slik at ikke RS skal ta så lang tid på 
søndagen. Hver avdeling hadde også hvert sitt innlegg der det ble gitt status og planer for året. 
Det var også fòr-presentasjon fra Vigor og Sage, som er NISK sin nye hovedsponsor på 
hundemat. Når det gjelder innkommet forslag ang regelendring ifb laguttak NM, så var det 
interessant å få belyst saken fra flere sider. 

På kvelden var det middag og sosialt inkl utdeling av gullmerker. 

Søndag var det RS, og det gikk greit for seg. Det var forøvrig stor utskiftning i hovedstyret. 

For fullstendig referat fra RS: 
http://www.nisk.no/protokoller.97220.no.html 

 

Gullmerke til Ingrid Frenning 

På initiativ fra styret og med god hjelp fra støttespillere så ble det forfattet søknad til 
hovedstyret i NISK ang tildeling av gullmerke til Ingrid Frenning i avdeling 9 Troms. Selv 
om det var mange søknader som kom inn så ble vår søknad godkjent, og Ingrid ble tildelt 
gullmerket - Norsk Irsksetterklubbs hederstegn i gull - på RS 2018. Vel fortjent! Ingrid var 
selv ikke til stede, men Ørjan Wilhelmsen tok vare på gullmerke og diplom og fikk overrakt 
dette i Tromsø. 

For mer info gå inn på 
http://www.nisk.no/gullmerke-tildelt-ingrid-frenning.6119218-85235.html 

 

 

http://www.nisk.no/referat-klubbmesterskap-2018-avdeling-9.6090709-85235.html
http://www.nisk.no/protokoller.97220.no.html
http://www.nisk.no/gullmerke-tildelt-ingrid-frenning.6119218-85235.html


 
 
Årets hunder for 2018 i NISK avd. 9. 

Disse offentliggjøres i egen sak på årsmøtet, og resultatene legges ut på facebook- og 
hjemmesida. 
 

Aktiviteter 

Følgende medlemsaktiviteter har vært gjennomført: 
● Torsdagstreninger 
● Aversjonsdressur mot sau 
● Duetrening 

 
Torsdagstreninger hadde vi i perioden januar-mars på samme plass som tidligere; ved 
flyplassen. Deretter tok vi en pause fra disse, og oppfordret de som ønsket til å møte på 
Tromsø Hundeklubbs mandagstreninger inntil videre. I slutten av august tok vi opp 
torsdagstreninger igjen og holdt på til månedsskiftet november/desember. Tusen takk til våre 
instruktører Torgeir Pedersen, Roy Henning Olsen og Ingrid Frenning for god gjennomføring 
av treningene. 
 
Aversjonsdressur mot sau hadde vi i 3 runder i juni, juli og august. Totalt ble det 18 
hunder/runder. Stor takk til instruktør Jan Riise Pedersen og Bodil Kanebog for initiativ og 
gjennomføring. 
 
Duetrening hadde vi i to runder i oktober hos Siri Madsen på Tønsnes, ca 6 ekvipasjer hver 
gang. Det var også flere unghunder som fikk god og verdifull trening. Tusen takk til primus 
motor Ingrid Frenning for dette. 
 
Utdanning og kurs 
 
Uten at styret i avdeling 9 har vært pådriver, er våre medlemmers kompetanseheving og 
-deling uansett gledelig: 
 
NISK avd 9 har de eneste FKF-godkjente Fase III-instruktørene i Nord-Norge. Disse er 
Arthur Aune, Ingrid Frenning og Stein Nilsen. Ingrid og Stein har i løpet av 2018 arrangert 
flere kurs. Ingrid har sammen med Stein kjørt Fase I i april i Tromsø samt Fase II sammen 
med Stein i Tromsø i november. 
Stein har i tillegg til de to kursene i Tromsø også kjørt Fase I og Fase II alene for Harstad og 
Vesterålen Fuglehundklubb, henholdsvis i januar og september. 
 
I tillegg til dette har Roy Henning Olsen, Torgeir Pedersen, Magnus Dahlgren og Royer 
André Larsen tatt Fase I i løpet av 2018. 
 

Økonomi 

NISK avdeling 9`s økonomi er tilfredsstillende. Resultatet ga et overskudd på kr 2.371. Ved 
årsskiftet var det kr 26.171,- på bankkonto. Egenkapitalen er på kr 29.565, som i tillegg til 



beholdning bankkonto inkluderer verdi av strømhalsbånd, støkkmaskin og en del premieglass. 
Regnskapet er avsluttet pr 31.12.2018. Inntektskildene har vært strømming mot sau, 
klubbmesterskap samt tilskudd fra NISK sentralt. 
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