
NORSK IRSKSETTERKLUBB – avdeling 9, Troms 

 
ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2019 

Troms / nordre Nordland 

 
Styret 

Styret har bestått av: 

● Leder:        Tom Johansen 
● Nestleder: Royer André Larsen 
● Styremedlem: Stein Nilsen 
● Styremedlem: Ingrid Frenning 
● Kasserer: Roy Henning Olsen 
● Sekretær: Torgeir Pedersen 

 

Valgkomité 

Valgkomiteen har bestått av: 

● Leder: Geir Pedersen 
● Medlem: Bodil Kanebog 

 

Revisor 

Revisor har vært Kaj Myreng. 

 

Medlemmer 

NISK avd 9 hadde 72 medlemmer pr. 31.12.2019. 

År Klubbmedlem Husstandsmedlem 
hoved 

Husstandsmedlem Æresmedlem Medlem uten 
klubblad 

Totalt 

2019 64 3 1 1 3 72 

 



Styremøter 

Det er gjennomført 4 styremøter i perioden. Det er i tillegg kommunisert på telefon og epost. 

 

Klubbmesterskap 2018 

Klubbmesterskapet 2019 ble avviklet 02.02.2019 i Skulsfjord på Ringvassøya. Det var godt 
oppmøte med 13 deltakende ekvipasjer. Det var dessverre ingen fugl å se slik at ingen 
klubbmester kunne kåres. I UK ble Kristoffer Warviks Prince beste hund, mens i AK ble 
Robert Bergesens Tintorama's ZB Tettey beste hund. Dommer for dagen var Knut Sollid. 
Klubben takker han for god dømming og gode råd underveis. Fullstendig referat fra 
klubbmesterskapet ligger på hjemmesiden vår. 
 
http://www.nisk.no/referat-klubbmesterskap-2019-avdeling-9.6185537-85235.html 
 
 
Representantskapsmøtet (RS) 2019 

Tom Johansen stilte som representant for avdeling 9 på RS. Alle avdelingsledere og 
distriktsrepresentanter ble innkalt til et arbeids-/diskusjonsmøte. Her er noen av sakene: 

● Info ang problemer i avd 7 
● Interesse av innkjøp sponsorklær ( vi har bedt om et tilbud på jaktvest fra Bergans ) 1 

prøve for å evt ta opp bestilling pris ca 400,- interesse for direkte netthandel med 
leverandører av sportsklær og hundeutstyr . Styret ser videre på denne løsningen hos 
ulike leverandører 

● Regionreformen (endringer i Nisk sin struktur) avd 1-2-og 5 inn i en avd. Vi diskuterer 
våres inndeling på årsmøte ( skal det være uendret eller ?) 

● Opprettelse av oppdretter pris . Innspill fra Gruppa om hva vi ønsker i avd 9 
● Laguttak og påmelding  

 
Representant i hovedstyre 

Stein Nilsen fra vår avdeling ble i 2019 valgt inn i hovedstyret i NISK. Der har Stein ansvar 
for jaktprøve, trening, uttak til NM lag og kåring av årets hunder i Norsk Irsksetterklubb. 

 
Årets hunder for 2019 i NISK avd. 9. 

Årets AK-hund ble Sjøsprøyten’s J K Odda til Øyvind Wilhelmsen. Odda er etter Snyfjellets 
Ps-Kuling og Imingens Li Just For Fun. 
 
Årets VK-hund ble Norrlands Guidens Storeulv (Torres) til Tom Johansen. Storeulv er etter 
Heggelifjellets L05-face og Norrlands Guidens Gasa II. 
 
Styret gratulerer vinnerne.  
 

http://www.nisk.no/referat-klubbmesterskap-2019-avdeling-9.6185537-85235.html


Årsak til at det ikke ble kåret årets UK-hund og årets utstillingshund var manglende 
innsending av resultater. Resultatene fra kåringen av årets hund er publisert på Facebook og 
hjemmesiden vår. 
 
http://www.nisk.no/resultater-aarets-hund-2019-avdeling-9.6275556-85235.html 
 

NM Mester Skog og NM Vinter 2019 

Styret ønsker å trekke fram G-Tjikkom av Miessevàrri og Ronny Jørgensen. I en årrekke har 
paret levert strålende resultater. Dette ble i 2019 toppet med tittel som NM Mester Skog og en 
solid 2. VK i NM Vinter. Vi gratulerer. 

Aktiviteter 

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

 
Torsdagstreninger hadde vi i perioden januar-mai på samme plass som tidligere; ved 
flyplassen. I oktober startet vi opp torsdagstreninger igjen og holdt på til starten av desember. 
Vi takker våre instruktører Torgeir Pedersen, Roy Henning Olsen og Ingrid Frenning som har 
hatt ansvaret for gjennomføring av treningene. 
 
Aversjonsdressur mot sau hadde vi i juni, juli og august. Stor takk til instruktør Jan Riise 
Pedersen og Bodil Kanebog for initiativ og gjennomføring. 
 
Apportprøvekurs holdt vi fra slutten av juni til midten av august. Gjennom fire treff fikk 13 
ekvipasjer innføring og trening i delelementene i en apportprøve. Vi takker Ingrid Frenning 
som instruktør og arrangør. 
 
Duetrening hadde vi i fire runder i mars og juni hos Siri Madsen på Tønsnes. Vi hadde 4-6 
ekvipasjer hver gang. Dette var en positiv aktivitet som også brakte noen kroner i klubbkassa. 
Tusen takk til Ingrid Frenning og Stein Nilsen som tok seg av dette. 
 
Sommeravslutningen i år ble holdt hos Øyvind Trondsen i Straumsbukta. Der ble det 
gjennomført noen morsomme aktiviteter for hund/eiere. Vi grillet og kokte kaffe, og det ble 
solgt lodd til inntekt for klubben. 
 

Økonomi 

NISK avdeling 9`s økonomi er tilfredsstillende. Resultatet ga et overskudd på kr 6.309,-. Ved 
årsskiftet var det kr 32.880,- på bankkonto. Egenkapitalen er på kr 38.124,- som i tillegg til 
beholdning bankkonto inkluderer verdi av strømhalsbånd, støkkmaskin, bøker og en del 
premieglass. Regnskapet er avsluttet pr 31.12.2019. Inntektskildene har vært strømming mot 

http://www.nisk.no/resultater-aarets-hund-2019-avdeling-9.6275556-85235.html


sau, duetrening, apportprøvekurs (med støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø), 
klubbmesterskap og boksalg. 
 
 

NISK avdeling 9 

Styret 


