
 

  

Årsberetning  
2022 

Norsk Irsksetterklubb  
avd. 5 Vestland 



 

Årsberetning NISK avd. 5 Vestland                                                                                                                        2 
 

Styrets årsberetning 2022 

NISK Avdeling 5 Vestland 

 

Om avdelingen 
 

Styrets sammensetning har vært slik: 

 

Leder:     Vigdis Ingebrigtsen 

Nestleder/utstillingsansvarlig:           Catrine Olsen Engen 

Kasserer:     Eirik F. Lohne 

Sekretær:           Andreas Tumyr   

Styremedlem:          Ådne Herfindal 

Styremedlem:       Mads O. Bø 

Varamedlem:    Ingrid Thorsen 

Varamedlem:          Hanne G. Jakobsen 

 

Revisorer: Per Berge 

Helga Hansen 

Valgkomite: Per Arild Lie 

Nina Hordnes 

John Rygg 

 

Styret har avholdt 3 styremøter. Utover dette har det vært en del korrespondanse på e-post. 

Varamedlemmer har blitt innkalt på linje med øvrige styremedlemmer.  

  

Årsmøtet ble avholdt 26. januar på Midtun. Det ble avholdt som fysisk møte og med mulighet for digital 

deltakelse for dem som ønsket det. 

Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag til handlingsplan for 2022. Protokoll, vedtatt budsjett, 

handlingsplan og årets hunder er publisert på Nisk.no avd 5 

 

Avdeling 5 ble opprettet 2. juni 1972, og hadde 50 års jubileum i år. Jubileet ble feiret i løpet av én 

helg fylt med mange ulike aktiviteter, gjesteinstruktører, foredragsholder og ble avsluttet med 

spesialutstilling for våre to flotte raser.  

 

Avdelingen inngikk et samarbeide med Sandviken Dyreklinikk i 2021 hvor vi har mottatt gode 

medlemstilbud. De tilbyr blant annet reduserte priser på vaksine og behandling, samt en del varer. I 

tillegg sponser de oss med gaver og premier på våre arrangement. 

 

Medlemstilbud hos Sandviken Dyreklinikk 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nisk.no/avdeling-5-vestland.85231.no.html
https://www.nisk.no/medlemstilbud-fra-sandviken-dyreklinikk.6375741-85231.html
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Aktiviteter og arrangementer  

 
Apportkurs 

17. januar startet vi opp apportkurs med 13 påmeldte hunder fordelt på 4 ulike raser. Instruktører var 

Åse Uglehus og Vigdis Ingebrigtsen. Teoridelen ble sendt ut på e-post i forkant pga. smittevernregler. 

Kurset ble avholdt på Myrbø i starten og deretter flyttet i området rundt Espeland leir for å få variasjon 

på treningssted. Nivået på hundene var variabelt, og alle kom ikke i mål. Den 19.april ble det avholdt 

apportbevisprøve med Rune Amundsen som dommer. Her var det 6 deltakere som bestod. 

 

Utstillingstrening 

18. januar arrangerte vi utstillingstrening med Dorthe Remme og Åse Uglehus som instruktører. En 

nyttig aktivitet som forberedelse til Fellesutstillingen Vest som ble avholdt 22.01 på Os. 

Grimasteggens Zlatan ble BIR og 3.BIS og kullsøster Maya ble BIM. Av Irsk rød og hvit setterne ble 

det BIR på Snørypas Florentina og BIM på Snørypas Caley. 

 

  

Vintersamling på Hovden 

Årets vintersamling ble arrangert 11 -13 februar i 

flotte terreng på Hovden. Vær og føre var ikke på 

vår side, så det ble en tung helg for både de 17 

hundene som deltok og deres eiere. Lørdag var en 

snøfylt dag, men søndag fikk vi se solen. Ryper ble 

funnet og det ble noen fine situasjoner.  

Vi bodde flott og godt på Hovden Fjellstoge, der vi 

får super oppvartning. På kveldene ble det sosial 

samling med oppsummering. Tusen takk til våre 

flinke og engasjerte instruktører John Rygg og 

Trond Inge Askvik. 
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Dressurkurs 

Årets dressurkurs startet opp 7. mars. 

Teoridelen utgikk på grunn av smittevernregler 

og ble i stedet sendt på e-post i forkant og 

gjennomgått i løpet av kurskveldene. Det var 

17 deltakende hunder. Kurset ble avholdt over 

10 kurskvelder på Myrbø med Per Arild Lie og 

Fritjof Stangnes som instruktører. Kurset ble 

avsluttet med duetrening, «ro i oppflukt» ved 

4H gården på Garnes. Der bidro Eirik Sande 

med sin kunnskap. 

 

 

GPS kurs – nytt tilbud 

7. april arrangerte vi for aller første gang – innføring i bruk av 

GPS. 

Medlemmene er flinke å bruke GPS på hundene for å spore 

dem, men ikke så kjent med hvordan vi bruker selve GPS 

som hjelpemiddel for turene våre. Det viste seg at vi hadde 

mye å lære!  

21 deltakere møtte opp og stilte med sin egen GPS for å 

kunne trykke underveis. Instruktør var Tom Christian 

Haugland som er operativ innsatsleder og hundefører for 

Norske redningshunder.  

Det var en ivrig gjeng som synes dette var svært nyttig og vi fikk spørsmål om når oppfølgingskurset 

ville bli arrangert.  
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Medlemsmøte                                                                                                                                 

27. april ble det arrangert medlemsmøte for å forberede saker som skulle behandles på 

Representantskapsmøtet sentralt. NISK er i en prosess der det drøftes om vi skal endre vår 

organisasjonsmodell. De to store spørsmålene er; om vi skal fortsette som i dag, med avdelinger som 

har egne styrer og organisasjonsnummer, eller om vi kun skal ha ett styre sentralt og at avdelingene 

skal fungeres som et aktivitetsutvalg. Økonomien vil da bli sentralisert slik at hovedstyret får en bedre 

oversikt og kontroll. Det andre spørsmålet er om vi skal opprettholde vår modell for stemmegivning; 

indirekte stemmer der én representant fra hver avdeling (utvalg) stemmer på vegne av avdelingen, 

eller direkte stemmer der hvert medlem har sin enkelt stemme.  Protokoll fra RS ligger på nisk.no  

Aversjonsdressur hund – sau 

Årets kurs ble avholdt 5 kvelder i perioden mai – september på Øvre-Eide 

gård i Åsane, 4 H gården på Garnes og i Langedalen i Arna. Det ble også 

forsøkt å avholde én kurskveld på Osterøy, men det fungerte ikke, da 

inngjerdingen var for dårlig, sauene stakk av og kveldens deltakere ble 

flyttet til Garnes. Det deltok til sammen 51 hunder (16 flere enn i fjor), 11 

raser som var inne til test 78 ganger til sammen. Det ble gitt 33 nye 1. gangs 

bevis og 18 fikk fornyet sitt bevis. Instruktører var Svein Erik Andresen, Ove 

Larsen, Arvid Moe, Anniken Friis, Fritjof Stangnes og Vigdis Ingebrigtsen. I 

tillegg bidro styret i sekretariatet. 

Styret sier tusen takk for hjelpen til positive bønder og instruktører! 

 

Vestlandske Fuglehundfestival                                                                                                                                                    

28 - 29 mai ble Vestlandske Fuglehundfestival (VOFF) arrangert, der 

NISK var teknisk arrangør søndagen. Catrine Olsen Engen hadde jevnlig 

kontakt med utstillingskomiteen i VFK og hadde i oppgave å foreta det 

meste av registrering i utstillingssystemet før selve utstillingen. Catrine 

Olsen Engen bidro også fra styrets side med rigging og rydding av 

utstillingsområdet. Vi hadde ellers ingen spesielle oppgaver i 

forbindelsen med arrangementet. 

Dag 1 stilte 17 IS, 1 valp og 4 IRHS. Det ble BIR på Vestviddas Flora til 

Knut Steinar Skiple, BIM til Grimasteggens Zlatan til Robert Veseth og BIR til Snørypas Lady 

Flanagan. 

Dag 2 stilte 17 IS, 1 valp og 3 IRHS. Denne dagen ble det BIR og BIS til Grimasteggen’s Zlatan til 
Robert Veseth. Norrsetter SA Umbria til Elin Dugstad fikk BIM og Bålholmen’s KP Vega-Voss til Jarle 
Tvilde fikk BIS Valp 2. 
Snørypa’s lady Flanagan ble BISV 3 og Snørypa’s Saint Florentina ble BIR. Begge to Nina Hordnes 
sine hunder. 
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Utstillingstrening                                                                                                                                

13.juni arrangerte vi utstillingstrening som forberedning til vår spesialutstilling 19.06. Katarina 

Andersen var instruktør.  

50 års jubileum                                                                                                                                   
18.og 19.juni feiret vi at avdelingen vår har eksistert i 50 år og har 
gjennomført mange årlige aktiviteter. Lørdagen var det fullt program for 
hunder og førere, med stasjonstrening, konkurranser og interessante 
foredrag ved Nina Kjelsberg fra kennel Imingen. Søndag var det 
jubileumsutstilling. Det deltok ca 70 mennesker begge dager, og 
omgivelsene på vakre 4H gården var en fin ramme for arrangementet. 
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Jubileumsutstilling 19.juni 
 
I forbindelse med avdelingens 50 års jubileum, ble det 
arrangert spesialutstilling for våre to flotte raser 
Hele 55 påmeldte hunder - tidenes påmeldingsrekord 
for avdelingen. Utrolig artig at så mange ville være 
med å stille hunden sin under vårt jubileum. Mange 
flotte hunder å se i ringen som ble bedømt av Jørn 
Presterudstuen. Appetitt sponset med forpremier i alle 
klasser, samt at vi delte ut Magnor glass til vinnerne. 
 
 
 
 
 
 

Irsk rød og hvit: 
BIR, BIS Veteran og BIS2: Snørypas Caley 
BIM: Snørypas lady Flanagan 
Beste Veteran: Snørypas Caley 
 
Irsk rød: 
BIR: Red Garlic’s Nejlika 
BIM: Grimasteggen’s Zlatan 
Beste Veteran: Vestviddas Dft Fauna 
BIS valp: Oggevatn’s Kjuagutt 
BIM valp: Shotgun’s Hatch 
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Valpekurs 

Fra 29.august og 6 kvelder fremover ble det arrangert valpekurs på Myrbø. Det deltok 9 valper., 4 

irske og 5 rød og hvit irske. Tema var kontakt, båndtilvenning, innkalling, sitt, ledelse og grensesetting. 

Siste kvelden ble det arrangert duetrening på 4H gården på Garnes, der valpene ble introdusert for 

duer og hadde standtrening. Instruktør var John Rygg, og styret sier tusen takk!  

Einar Dingsør bidro på avslutningskvelden med duene. 

 

 

I ettertid av kurset har deltakerne fortsatt å møtes mandagskvelder på 

treningsbanen på Myrbø for videre trening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dressurkveld 

Det ble arrangert dressurkveld med fokus på ro i oppflukt den 5.september på 4 H Gården på Garnes. 

Kurset gikk ut på kommandoen sitt med ulike provokasjoner, blant annet med bruk av duer. Hundene 

fikk flere utfordringer og håndterte dette bra til slutt. Det var 13 deltakere og instruktører var Per Arild 

Lie og Vigdis Ingebrigtsen.  
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Høstsamling 30.09 - 02.10  

Det deltok over 30 hunder med førere til høstsamlingen på Dyranut Turisthytte, Hardangervidda. 
Vi samlet nye og gamle 
medlemmer, medlemmer 
fra andre NISK avdelinger 
og deltakere som ikke er 
medlem. Utrolig kjekt med 
så fantastisk god 
oppslutning rundt vårt 
arrangement. 
Treningssamlingen hadde 
fire dyktige instruktører som 
var ute med hvert sitt parti 
lørdag. To av instruktørene 
hadde med hagle, så det 
ville bli felling av rype om 
muligheten kom og 
skytteren var treffsikker. 

Bakken var våt og vinden var god, så alt lå til rette for en innholdsrik dag for alle.  
I noen av terrengene glimret fuglen med sitt fravær, mens andre fikk hilse på rypen titt og ofte. Uansett 
ble det en lang dag i terrenget med god trening av hunden både sosialt og i slipp. Gode tips fra både 
instruktører og erfarne førere i partiet, samt tilbakemeldinger på samarbeid med hunden gav førerne 
noe mer å jobbe med fremover. 

 
På kvelden samlet vi 40 personer til nydelig 3 retters middag Deretter gikk instruktørene gjennom 
dagen og oppsummerte hver hund. Mange flotte tilbakemeldinger med hunder som har utviklet seg 
stort gjennom dagen - slike treninger er utrolig viktig, det er mange gryende talenter på vei. Det ble felt 
2 fugler – en doublé. Det var en spesiell situasjon som betydde mye for fører. 

Denne hunden fikk tildelt «dagens opplevelse» - en premie som tildeles samlet av alle instruktører, og 
den gikk til Kreklingsrabbens Storm til Catrine og Eirik Olsen Engen. 
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Kvelden ble avsluttet med vårt årlige lotteri med tidenes gavebord takket 
være utrolig flotte givere. Stemningen er som alltid veldig god! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Søndag arrangerte vi avdelingens klubbmesterskap mens to treningspartier gikk ut i terrengen for å 
trene videre. 
 
Tusen takk til instruktørene Fritjof Stangnes, Per Arild Lie, Trond Inge Askvik og John Rygg. 

 

 

Avdelingsklubbmesterskap 
 
UK: 
1. premie til Rugdeskogens Mango Ipa e/f: 
Trond Inge Askvik 
2.premie til Skvaldras EJ Kuling e/f: Catrine 
Olsen Engen 
3.premie til Frostbikkjenes Nikoline (Tilla) e/f: 
Katja Børholm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AK:  
1.premie til Kreklingsrabbens Storm e/f: Eirik 
Olsen Engen 
2.premie til Ramnkrokens Mio e/f: Ådne 
Herfindal  
2.premie til Rypebuas Echo e/f: Mads Bø 
 
 
Begge vinnerne hadde flotte fuglearbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Årsberetning NISK avd. 5 Vestland                                                                                                                        11 
 

Dommer: Hans Nordnes. 
 
Vi bruker NM lag regler som vil si at søk og fuglebehandling, evt 

regelbrudd blir vurdert med poeng i ulike kategorier og lagt sammen. 

Her kan det også bli minuspoeng. Alle hundene fikk 2 x 20 minutters 

slipptid.  

 

Vi gratulerer alle, og takker for en flott helg! 

 

Sponsor: Appetitt.   

 

 

Rugdesamling 
4. og 5.november arrangerte avdelingen rugdesamling 
på Lindås - jakttrening med innlagt felling om muligheten 
var til stede. Vår flinke instruktør Stian Wergeland loset 
deltakerne igjennom skog og over myr i jakten på den 
noe uforutsigbare rugden. 9 hunder deltok de to dagene. 
Alle hunder hadde sjanse på fugl, det ble en del stander 
og skuddsjanser var til stede, men fuglen slapp unna. 
Veldig fine dager med mange unge talenter som fikk 
trent i skogsterreng, i sosial setting med andre hunder i 
parti, i søk og med flaksende fugl i luften. Veldig sosialt 
og kjekt for de tobeinte også. 
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Apportbevisprøver 

19.april, dommer Rune Amundsen. 

19.juni, dommer Knut Steinar Skiple. 

 

Skytetrening 

Fra juli og utover har våre medlemmer hatt tilbud om å delta på skytekvelder med instruksjon hver 

onsdag på NJFF Åsane sin bane.  

 

Nye kull i avdelingen 

Kennel «US» ved Jan Petter Løvås fikk 9 valper 

26.april. Mor: «US» Saga og Far: Setpoints Replay. 

 

Kennel Snørypas fikk 7 valper 16.mai. Mor: 

Snørypas Stella O`Conor (Mira) og Far: Mac 

Gordons Grand Old Parr (Bentley). 

 

 

Kennel Vestviddas fikk 8 valper 24.september. Mor: Vestrviddas Efe Era og Far: «US» Fantom. 

 

Kennel «US» ved Andreas Storegjerde fikk 8 valper 24.oktober. Mor: «US» Spirit of Norway og Far: 

«US» Ottar.  

 

Kennel Rørbakken fikk 7 valper 26.desember. Mor: N UCH Rørbakkens B-Donna Rossa og Far: 

Bjerkaasens SP Tyro.  

 

Nye titler     

N UCH Norrsetters SA Umbria, eier: Elin D. Veseth. 

N UCH Red Garlics Nejlika, eier: Robert Veseth. 

N UCH Rørbakkens B-Tjommi, eier: Ketil Mikkelsen. 

 

 

«US» Lille My er en 3,5 år gammel trivelig tispe. I høst har hun oppnådd 3 x 1. premie og 1 x 2. 

premie på skogsfuglprøver. Dette medførte at hun ble vinner av NISK Norgescup skog, og årets AK 

hund i avd.5. Hun har til sammen 4 UK premier og 7 AK premier. Eier er Bengt Opsanger.  

 

 

N UCH Rørbakkens B-Donna Rossa fortsetter å imponere! I høst tok hun like godt 3 x 1.VK på 2 

helger. To av premiene var med CK. Hun har også en 1.VK premie fra 

2020. Hun ble vinner i VK-klassen i NISK Norgescup høyfjell høst. På 

utstilling fortsetter hun med flotte kritikker; deltatt på 3 utstillinger i år som 

alle gav EXC.1.CHKK. 2.juledag fødte hun 5 tisper og 2 hanner. 
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Premiering av avdelingens hunder (Irsksettere) 
Ved årsmøtet i januar 2022 ble det foretatt følgende kåringer med resultater gjeldene for 2021: 

Ingen innmeldt UK og VK. 
 

 

AK 

Nr: 1 Neadalens Ellie v/ Torill og Per Hartwig = 90 poeng 

Nr: 2 Rørbakkens B-Tjommi v/ Ketil Mikkelsen og = 45 poeng 

Nr: 2 US saga v/Marianne og Jan Petter Løvskar = 45 poeng 

 

Utstilling 

Nr:1 Snørypas Lady Flanagan v/ Nina Hordnes og Narve Johansen = 51 poeng 

Nr:2 Snørypas Saint Florentina v/Nina Hordnes og Narve Johansen = 34 poeng 

Nr:3 Rørbakkens B-Tjommi v/Ketil Mikkelsen = 14 poeng 

 

 

Årets Hund 2021 

Neadalens Ellie v/ Torill og Per Hartwig = 165 Poeng 

 

 

Vinner av Hokus Pokus vandrepokal 2021 

Neadalens Ellie v/ Torill og Per Hartwig = 30 Poeng 

 

 

Årets Hunder sentralt i NISK 2022 

Årets Irsk setter 

6. Rørbakkens B-Donna Rossa e/f: Per Arild Lie 

 

Årets høyfjellshund 

6.Rørbakkens B-Donna Rossa e/f: Per Arild Lie 

 

Årets Skogsfuglhund 

2.Rørbakkens B-Tjommi e/f: Ketil Mikkelsen 

 

Årets utstillingshund 

3.Rørbakkens B-Tjommi e/f: Ketil Mikkelsen 

5.Rørbakkens B-Donna Rossa e/f: Per Arild Lie 

 

Årets Utstillingshund irsk rød og hvit setter 

NV-18 NORD-18 Snørypas Saint Florentina e: Nina Hordnes og Narve Johansen 

 

 

 

NISK Norgescup 

NISK sentralt arrangerer Norgescup inndelt i 5 kategorier; vinter, apport, høyfjell høst, skog og 

lavland. Cupen er basert på at eiere selv sender inn resultater med en frist innen 4 dager etter prøven.  

Avd.5 sine hunder plasserte seg som følger: 

 

Vinter 

AK: 

1. Janås Keela e/f: Christer Hilding 
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UK: 

2. Helligfjellets YM X e/f: Terje Hilding 

 

 

Høyfjell  

VK: 

1. Rørbakkens B-Donna Rossa e/f: Per Arild Lie 

 

Skog 

1. «US» Lille My e/f: Bengt Opsanger 

 

I apport- og lavlandscupen ble ikke avdelingens hunder plassert. 

                                                                                                                                  

Rugdepokalløpet                                                                                                                                     

For å delta i rugdepokalløpet må deltakerne ha kvalifisert seg med 1.AK på enten OS 1 eller Os 2 

samme år. Det var 3 irsksettere som kvalifiserte seg; Neadalens Ellie til Torill og Per Hartwig,       

«US» Lille My til Bengt Opsanger og «US» Zuni til Eirik Sande. De lykkes dessverre ikke i 

konkurransen.  

 
   

Jaktprøver 

Styret har kjennskap til at 29 hunder (13 i 2021, 25 i 2020) i avdelingen har høstet premier på 

jaktprøver dette året, både vinter-, høst-, apport og skog. Til sammen er det utdelt 56 premier (25 i 

2020 og 2021) som fordeler seg på UK, AK- og VK premier. Egen oversikt. 

 

 

Annet 

NISK Gullmerke                                                                                                                                

Under årets Representantskapsmøte ble hederstegn i gull utdelt til Vigdis 

Ingebrigtsen.  

Det er nå 6 medlemmer i vår avdeling som har denne utmerkelsen. Hovedstyret 

kan påskjønne personer som har utmerket seg spesielt i klubben gjennom 

organisatorisk arbeid, har bidratt til et positivt miljø i klubben, har bidratt til å 

høyne klubbens og rasens rennomme`. Vi har også et Æresmedlem; Arvid Moe. 

 

 

 

NISK Representantskapsmøte (RS) 

Catrine Olsen Engen representerte avdelingen på RS som ble avholdt på Gardermoen 8.mai. RS ble 

avholdt både fysisk og digitalt. Protokoll ligger på nisk.no 

https://www.nisk.no/protokoller.97220.no.html  

 

Dressurbane 

Vi leier dressurbane 1 og brakken på Myrbø hver mandag fra kl. 18-22. Der kan medlemmer komme 

hele året for å trene og være sosial. I tillegg avholder vi våre kurs der. 

 

https://www.nisk.no/protokoller.97220.no.html
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Informasjon 

Løpende informasjon om aktiviteter, arrangementer, nyheter og annet har gjennom året blitt formidlet 

ved annonsering på nettsiden og Facebook. 

Det er skrevet reportasje fra alle våre arrangementer på Facebook-siden, på nettsiden er det 

utlysninger av arrangementer og resultater. Anniken Friis er avd.5 sin representant og redaktør for 

NISK avdelingssider på nett, og NISK sentralt sine sider i bladet Fuglehunden. 

 

 

Medlemmer 

Styret har fortsatt fokus på å opptre positivt og inkluderende mot nye medlemmer. Samlet medlemstall 

pr 31.desember 2022 var 205, 10 flere enn året før. Vi registrerer flere medlemmer som har andre 

fuglehundraser, og som velger medlemskap i NISK avd 5 for å benytte seg av våre aktivitetstilbud. De 

fleste av våre medlemmer bor i Bergen og nærmeste omegnskommuner, men vi har også medlemmer 

i Vossaregionen, Sunnhordland og Sogn og Fjordane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takk til våre medlemmer 

 
Styret takker alle våre medlemmer som har deltatt på treningssamlinger, prøver og utstillinger i 2022 

og vi gratulerer alle som har høstet premier.   

Takker spesielt til alle dere som støtter oss gjennom «Grasrot» hos Norsk Tipping. Dette utgjør en god 

sum som kommer medlemsaktivitetene våre til gode, kr. 10.096,75 i 2022. 

Vi vil også takke alle og enhver som på ulikt vis bidrar til at klubben kan opprettholde ett godt og 

innholdsrikt aktivitetsprogram for våre medlemmer. Med denne innsatsen kan vi tilby og gjennomføre 

gode og nyttige aktiviteter til en lav deltakeravgift.  
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