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Innkalling til
REPRESENTANTSKAPSMØTE
I
NORSK IRSKSETTERKLUBB
Tid: Søndag 06. mai 2018 kl. 0900
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
Dagsorden:
1.
Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.
Fastsette representantenes stemmer
3.
Valg av dirigent, sekretær, protokollunderskrivere og tellekorps
4.
Årsberetning 2017
5.
Regnskap 2017
6.
Fastsette årskontingent for 2019
7.
Innkomne forslag
8.
Hovedstyrets forslag til budsjett
9.
Valg
Representantskapsmøtet er åpent for alle medlemmer av NISK. Medlemmene har
talerett, men ikke stemmerett. Stemmeretten er tillagt de valgte
representantene fra avdelingene og distriktene som innehar stemmer etter
medlemstall.
Innkalling og dagsorden er tidligere kunngjort på klubbens nettside –
www.nisk.no og i egen e-post til alle avdelinger og distriktskontrakter.
MØTE
Lørdag 05. mai, klokken 12:30 avholdes møte på Quality Airport Hotell
Gardermoen. Møtet er åpent for klubbens medlemmer.
Avdelingenes valgte representanter og innbudte forelesere til
Representantskapsmøtet er velkommen til lunsj klokken 11:30.
Agenda Lørdag:
1. Velkommen
2. Vigor & Sage – Presentasjon/Foringstips
3. Foredrag/Presentasjon – Tilrettelegging av artikler/bilder
4. Gjennomgang av saker til søndagens RS møte
5. Avdelingenes time – presentasjon av aktiviteter og planer.
Søndag:
1. Velkommen
2. Representantskapsmøtet
3. Prosjekt høydemåling – resultater
4. Info – stoff til Fuglehund og Webside
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Styrets arbeid

1.1 Generelt
Klubbens formål er å ivareta utviklingen av rasene, irsksetter rød og irsksetter
rød og hvit, i Norge, jf. klubbens lover § 3
På Generalforsamlingen i 2012 ble det vedtatt en langsiktig handlingsplan (2012
– 2022) for NISK med en visjon om at irsksetteren skal være et naturlig
førstevalg som stående fuglehund.
At irsksetteren fortsetter å markere seg, og det innen alle konkurranseformer ser
vi stadigbevis på.
Norsk Derby – NM Høst, - og NM Lavland ble vunnet av Irske Settere. I tillegg
markerte de seg sterkt under NM Vinter.
I tillegg markerte Irsksettere seg sterkt på prøver rund om i landet, og var å
finne, ofte helt på topp, i mange resultatlister. Det er vanskelig å nevne spesielle
hunder i fare for å glemme noen. Men noen som markerte seg sterkt er Hugo
Boss av Kjerringholm – vinner av NM Høst – Skarvedalens Baileys vinner av
Norsk Derby og Årets Unghund, - og H-Frøya – vinner av NM Lavland.
I tillegg finner vi Setpoint’s Snuppa som ble Årets Hund, Årets Høyfjellshund og
Årets Lavlandshund.
Vi lykkes ikke helt i lagssammenheng dette året, men vi satser på å komme
sterkt tilbake
Det er spesielt gledelig å se at bredden i rasen vår fortsatt øker, og at det stadig
er nye hunder som hevder seg. Samtidig må vi ikke glemme at slike prestasjoner
«forplikter» og derfor er det viktig å holde fokus, ikke minst på hundens
kvaliteter og helse.
Vi ser at irsksetteren stadig blir mer og mer populær. Det er derfor viktig å
fortsette seriøst oppdrett med nøye vurderte paringer, slik våre dyktige
oppdrettere gjør.
I denne forbindelse ber jeg om at det blir lagt merke til avsnittet under
avlsrådets arbeide – hvor det pekes på bruk av hannhunder. Dette er påpekt
også tidligere.
Det er også igjen viktig å minne om at faren for at noen faller for fristelsen til å
la tispen sin få et kull for «lettjente» penger vil være større når rasens
popularitet øker.
Vi har tidligere erfart at det kan oppstå problemer dersom en rase blir veldig
populær. Når det gjelder konkurransene kan forventningene også fort bli veldig
høye.
Det kan også fort skje at «når alt går på skinner» er det lettere å miste fokus på
det som er det viktigste for klubben. Nemlig å jobbe for å fremme rasen og til
enhver tid prøve å gjøre rasen bedre.
Irsksetteren og NISK blir lagt merke til i andre klubber. La oss fortsatt holde
fokus på vår rase og jobbe med det vi vet vil fremme rasen. Vi håper på denne
måte at Irsksetteren og NISK blir lagt merke til blant andre klubber på en positiv
måte.
La oss være en foregangsklubb i måten å oppføre oss på, både
konkurransemessig og væremåte.
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I RU er det jevnlig møteaktivitet og NISK møter som regel med to representanter
på alle møtene. I tillegg representerer vi ved Fuglehundtinget – (RS i FKF) og på
årsmøtet for bladet FugleHunden
Når det gjelder resultater og oversikt viser vi til avsnittene som omhandler
jaktprøver og helse – samt utstilling.
Det kommer stadig inn meldinger fra irsksettereiere som ønsker å bli medlem i
klubben.
Dette er gledelig og positivt. Det viser både at mange skaffer seg Irsksetter, men
det er også svært hyggelig å se at så mange ønsker å være medlemmer i NISK.
Vi vil fortsatt ha fokus på flere nye medlemmer, men vi må ikke glemme de
allerede eksisterende. Det er viktig at flest mulig får tilbud som fenger den
enkelte, slik at alle føler de får noe igjen for å være medlem.
Styrets oppfatning er at NISK er en målrettet organisasjon og en klubb der
medlemmene drar i samme retning.
Dette er det svært viktig å ikke gi slipp på, men fortsette med å ha fokuset på
hund og som sagt gi tilbud til flest mulig av medlemmene. Slik skapes det
aktiviteter og samhold i avdelingene.
Fortsatt mener vi at vi forsøker å videreføre linjen med åpenhet, dialog og
informasjon til avdelingene/distriktene. Det er - og skal være stor takhøyde i
klubben, og det skal være lov å være uenige i saker. Mitt inntrykk er at styret
har jobbet bra sammen.
Vi har til tider hatt utfordringer, men jeg mener vi har klart å ha fokus på å finne
gode prosesser som resulterer i gode løsninger for klubben.
Det sier seg selv at når avlsrådsleder trekker seg midt i en sesong så vil dette
skape ekstra store utfordringer. En stor takk til de som bidro med å holde
avlsrådet gående. Spesielt til Christell som overtok vervet som avlsrådsleder, og
som har gjort en kjempegod jobb, godt støttet av Arthur.
I tillegg til at vi jobber med saker som omhandler tidligere vedtatt handlingsplan,
har vi jobbet mye med å planlegge og arrangere jubileumsmarkeringen i 2017. I
2018 vil vi planlegge og forberede å arrangere en dommerkonferanse – eksteriør
– tidlig i 2019.
Jubileumsåret
Norsk Irsksetterklubb var som kjent 100 år i 2017.
Jubileumsåret ble feiret med markeringer i alle avdelingene våre. Her var det
festivitas og utstillinger, foredrag og aktiviteter av mange slag. Flere av
avdelingene hadde lagt ned mye arbeid og var flinke til å markere sin avdeling
og den Irske Setteren.
Hovedstyret hadde valgt å legge hovedmarkeringen til Dombås. Her ble det
arrangert grillkveld, utstilling, foredrag og jaktprøve. På tross er langsiktig
planlegging og arbeid i jubileumskomitéen, møtte vi dessverre store utfordringer
kort tid før jubileet skulle gjennomføres. Beskjeden om at vi ikke hadde terreng
til prøven kom i midten av august, og det ble hektiske døgn i noen uker for å
prøve å finne erstatningsterreng.
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Det ble jobbet med dette natt og dag, men grunneierne i området i og rundt
Dombås kunne ikke hjelpe oss. Styret hadde et møte der det ble besluttet å
avlyse jaktprøven og å gjennomføre utstilling og jubileumsmiddag. Lene Moen ba
om å få noen dager til og det ble enighet om at vi ventet med å avlyse til over
helgen. På tross av lang avstand til terrengene tok Lene kontakt med Torgeir
Tronslien og spurte om det var noen som helst mulighet for å få leie terrengene
på Tolga. Tronslien var meget positivt og ordnet alle formaliteter løpet av
formiddagen! Dermed var jubileumsprøven reddet og selv om det ble langt å
kjøre vurderte vi det slik at det var bedre å gjennomføre enn å avlyse. Torgeir
ordnet alt for oss på prøvestedene og vi skylder ham en stor takk for innsatsen!
Før prøven fikk våre utenlandske venner muligheten til å trene i fjellterreng. De
hadde to flotte dager i fjellet med selveste Elin Wittusen og Jan-Erik Moastuen
som veiledere som ga dem uforglemmelige opplevelser i Elin sitt terreng. JanErik kjørte og hentet deltagerne, sørget for saueaversjon og ga dem til og med
røye, så de fikk smake god, norsk fjellfisk! Nesten alle trenings deltagerne kom i
fugl, med unntak av én. Da arrangerte Moastuen det slik at vedkommende fikk
være med på rypetaksering på kvelden.
Det ble også arrangert en landskamp. Her må vi takke Tor Hartvig Bondø som
sammen med Trond Narve Stavne stilte sitt jaktterreng til rådighet. Et flott og
lettgått terreng som våre utenlandske gjester visste å sette pris på. I tillegg
ordnet Tor-Hartvig opp med kortreist og tradisjonsrik mat og drikke, laget fra
bunnen av. Det var populært med et deilig måltid ute i terrenget og enda mer
populært at NISK spanderte. Det manglet ikke på lovord fra våre gjester fra
Danmark, Sverige, Finland, og Tyskland. Våre utenlandske gjester fikk virkelig
oppleve Norsk høyfjell og høyfjellsprøver på sitt beste. Ikke minst var våre
Svenske venner svært fornøyde da de vant landskampen foran Norge. Finland
ble nummer tre og Danmark nummer fire.
Jan Arild Kingswick og Tor Westrum var dyktige og joviale dommere.
Nok en gang fikk vi se bevis på egenskapene til Irsksetteren. Flere av hundene
var kun vant til lavland, men taklet høyfjellet svært bra og viste veldig mye bra.
Danske Heidi Nørgaard med hunden Bjerkaasens Bs-Siff fikk 1.AK første gang
hun stilte til prøve på høyfjell, og flere andre utenlandske hunder premierte seg
denne helgen.
Vi startet jubileet fredag morgen med utstilling. Utstillingsansvarlig Eldri Kjørren
og Christell Seljesether hadde fått ganske mange påmeldinger til utstillingen
hvor Vigdis Nymark dømte. Rune Tyvold stilte som ringsekretær og Jørgen
Krabbedal som skriver. Best in Show ble Fokker’s Finka til Arild Ove Østmo.
Beste valp ble Maregårdens Explorer til Gun Carmeland. Best in Show Veteran
ble NSEUCH NJCH Follsjøens Emile til Eldri Kjørren.
Om ettermiddagen etter utstillingen var det foredrag med Per H. Nymark. Godt
forberedt og kunnskapsrik som han er så tok han oss med på en reise gjennom
tiden og fortalte om endringer på godt og vondt hos den Irske setteren frem til i
dag.
Fredag kveld hadde vi planlagt grilling som Tor Westrum hadde sagt seg villig til
å være ansvarlig for.
Om noe hadde skjært seg før jubileumsmarkeringen så hadde i hvert fall Tor
gjort jobben sin. Her var alt planlagt til punkt og prikke. Tor hadde med både
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mat og drikke som han selv hadde ordnet sponsorer for. (Tusen takk til COOP). I
tillegg mistenkes han for å ha gjort et innhugg i egen fryseboks. Her var det mye
godt på grillen. Alt fra rypebryst til hjort, samt «vanlig» grillmat. Til og med to
store marsipankaker hadde han skaffet til veie.
Han hadde til og med ordnet med egne grillverter – Torgeir og Kristin Westrum.
Tore Stene var også en viktig del av teamet. Alle svært godt fornøyde, men de
aller fleste tok tidlig kveld, morgendagen måtte starte tidlig.
Lørdag var alle prøvedeltagerne tidlig av sted. Mange var litt skeptiske og var
ikke helt fornøyd med de store avstandene.
Etter hvert ble dette glemt, og de aller fleste var nok veldig godt fornøyde. Det
viste seg å være svært bra med fugl i terrengene.
Lørdag kveld var det duket for jubileumsmiddag. Det var dekket til 130 gjester.
Dessverre møtte ikke alle opp. En del hadde endret planer og skaffet seg boplass
i nærheten av prøveterrengene i og med at disse var flyttet. Men ca 100
feststemte medlemmer benket seg rundt fint pyntede bord
Leder i Nisk ønsket alle velkommen før han overlot ordet til kveldens toastmaster
– Tor-Hartvig Bondø.
Tor-Hartvig orienterte litt om kveldens forløp, og startet deretter med å sette i
gang en video på storskjerm. Der dukket Vigdis og Per H. Nymark opp, og Bondø
hadde en liten intervjurunde med dem. Det som skjedde deretter gjorde nok til
at mange satt med måpende uttrykk rundt bordene. Ekteparet Nymark fikk
nemlig tildelt Hans Majestet Kongens fortjenestemedalje for sin lange innsats for
hund. Stein Slettebak Wangen, sammen med leder i Nisk hadde jobbet intenst
med søknadene til denne utdelingen som ble svært vellykket.
Fylkesmann i Oppland, Eli Blakstad var blitt invitert og sto for den høytidelige
overrekkelsen.
Dette fikk nok selvfølgelig en del oppmerksomhet, og noen synes kanskje dette
tok litt for mye tid og oppmerksomhet. Hovedstyret mener at dette var den helt
riktige setting og mener at det var den rette rammen rundt en slik tildeling.
Ingen innen hundemiljøet har tidligere fått denne utmerkelsen, og i tillegg var
det to av våre absolutt mest meriterte medlemmer.
Ekteparet Nymark takket for tildelingen og en svært glad og rørt Per H. Nymark
fremførte et selvkomponert dikt.
Under middagen var det taler fra Leder i Nisk – Representant fra NKK og FKF –
samt hilsninger fra våre utenlandske gjester.
Etter middagen ble vår jubileumsbok lansert. Dessverre kunne ikke bokas
forfatter være til stede på grunn av sykdom i familien.
Boka har i ettertid fått litt bandet omtale. En del har gitt uttrykke for mangler i
boka, mens andre har gitt uttrykk for begeistring. Boka var ment som en bok om
den Irske Setter – de første 100 år i Norge, og derfor var nok en del utelatt, bl
annet personer som har vunnet store jaktprøver osv.
Siden det var lang reise til jaktprøveterrengene avsluttet nok mange festen innen
rimelig tid
Søndag og mandag fortsatte jaktprøvene, med VK finale på mandag.
Vinner av Jubileumsprøven ble - 1.VK/CACIT: Bjerkaasen’s Bk Triac e/f:
Elisabeth Haukaas Bjerke / Asgeir Bjerke.
Beste AK hund ble Bålholmens EE Tisi til Vidar Molvær.
Beste UK hund ble Skarvdalens Baileys til Tonje Rønning.
I etterkant har det vært fremsatt noe kritikk om hvordan Hovedstyret hadde
planlagt festen.
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Til vårt forsvar vil vi bare si at vi gjorde så godt vi kunne – alternativet kunne
lett blitt avlysning av jubileet.
Men kort oppsummert;
Utstillingen var vellykket
Mange var fornøyd med et innholdsrikt og lærerikt foredrag.
Vi fikk en kjempeflott grillkveld hvor det ikke manglet noe
Prøvene gikk knirkefritt – med mye fugl i terrengene.
Våre utenlandske gjester var veldig begeistrede og svært godt fornøyde.
Vi har fått tildelt Kongens fortjenestemedalje til to av våre medlemmer.
Vi hadde en flott middag
Vi lanserte en jubileumsbok
Stort sett synes vi jubileet var veldig bra. Selvfølgelig var det ting som burde
vært bedre, bl annet at vi måtte kjøre svært langt til prøveterrengene.
Budsjettet for jubileumsprøven ble overskredet noe. Igjen skyldes dette at det
ble mye kjøring på bl annet dommer samt at terrengleien ble noe høyere.
Middagen kostet oss litt mer enn budsjettert på grunn av at vi sponset en del,
slik at alle gjestene fikk noe dekket.
For dårlig planlegging og avtaler med hotellet må styret ta lærdom av. Her må
det bemerkes at heller ikke her var avtalene i orden som lovet.
Vi har utestående ca. kr. 15.000,- i ubetalt middag. Dette skyldes misforståelse
med hotellet som ikke ville ta imot betaling av gjestene.
Vi har mange å takke for at vi kom i mål med alt vedr Jubileumsfeiringen.
Det er alltid fare for å glemme noen, men følgende fortjener en stor takk:
Elisabeth Haukaas Bjerke
Jan Sperre
Arthur O. Aune
Ellen Bakke Dobloug
Elin Wittusen
Jan Erik Moastuen
Hege Rosenlund
Trond Narve Stavne
Tor-Hartvig Bondø for

Torgeir Trondslien
Lene Moen
Eldri og Christell
Tor Westrum
Per H Nymark
Vigdis Nymark
Rune Tyvold
Jørgen Krabbedal

for leder av arrangementskomiteen.
som dommeransvarlig
For laguttak til landskampen
som prøvesekretær
for å låne oss terreng og for å guide våre gjester
og være til hjelp
for å guide våre utenlandske gjester og for god
hjelp
for å samle inn sponsormidler og gaver
for å låne oss sitt terreng
å stille opp med mat og drikke på landskampen,
og for å være Toastmaster, og for å ha laget
videoen om Nymark i forbindelse med tildelingen
av Kongens Fortjenestemedaljer
for å tilrettelegge og ordne med terrengene for
jaktprøven
som sto på helt til slutt for å finne terreng
for å arrangere en fin jubileumsutstilling
for en flott grillkveld. – Samt dommeroppgaver.
for sitt foredrag
for dømming under jubileumsutstillingen
som ringsekretær
som skriver og medieansvarlig. – I tillegg
altmuligmann for mye annet.

12

Alle medlemmene og deltagerne som var med og laget en fin
jubileumsmarkering.
Det kommer nye jubileer i fremtiden og Norsk Irsksetterklubb har forhåpentligvis
mye å glede seg til fremover. Både av prestasjoner og feiringer.
Styret vil også i år få rette en stor takk til alle som bidrar til rasens fremgang og
håper at vi kan ha fokus på dette også i tiden fremover.

1.2 Handlingsplanen
Styret jobber som nevnt tidligere med utgangspunkt i den vedtatte
handlingsplanen som ble vedtatt i 2012. (2012 – 2022). Da ble det besluttet å ha
et fokus på helse og medlemssituasjonen, noe som også det nåværende styret
synes er svært viktig for klubben. Fortsatt er dette noe vi har høyt oppe på
prioriteringslisten vår.
I tillegg til å prøve på beste måte å videreutvikle rasen vår, er jo medlemmene
også svært viktige å ta vare på.
Gjennom testing og dokumentasjon vedrørende avl ønsker vi å holde kontroll
med utviklingen av rasen.
Høydemåling på utstilling av Irsksetteren er nå avsluttet.
Vi viser for øvrig til resultater så langt lengre bak i årsmeldingen.
Når vi ser hvilke prestasjoner Irsksetteren oppnår er det svært viktig å fortsatt
ivareta utviklingen av den sunne rasen vi har.
Dette ønsker vi å gjøre gjennom et tett samarbeide med alle de seriøse
oppdrettere vi har.
Vi vil igjen rose våre mange seriøse oppdrettere for all energi og all tid som
legges ned i arbeidet med å fortsatt fremme irsksetteren.
Det vises for øvrig til avsnittet som omhandler avlsarbeid.
Gjennom året har medlemssituasjonen synes å være stabil. Vi registrerer at det
stadig kommer forespørsel om å bli medlem i klubben, både via avdelinger og fra
enkeltpersoner. Dessverre registrerer vi at medlemstallet har sunket med 90
medlemmer siste år. Hva dette skyldes skal vi prøve å finne svar på.
Hovedstyret i NISK ønsker også at den «vanlige jeger» skal velge irsksetter, og å
finne behov for å være medlem i klubben. Vi jobber fortsatt videre med å finne
«løsninger» for å få irsksettereiere med i klubben.

ÅRSTALL
2013
ANTALL
MEDLEMMER 1524

2014

2015

2016

2017

1507

1520

1544

1454
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Medlemmer:
•
•
•

•
•

Vi har valgt å gi en «Velkomstpakke» til nye medlemmer, denne
inneholder jubileumsboka og noen profileringsartikler. Dette har vist seg å
være et svært populært tiltak.
Nye profileringsartikler vurderes fortløpende, og vi tar gjerne imot forslag
til nye/andre profileringsartikler
NISK kalender – Vi har valgt å fortsette med kalenderprosjektet.
Fremdeles utgjør den ikke de store inntektene, men det blir overskudd, og
vi har inntrykk av at det er et populært tiltak. Dette bidrar til at NISK er
spesielt synlig for medlemmene rundt nyttår og det er tid for å fornye
medlemskapet. Fremdeles brukes medlemmenes egne bilder, og vi
oppfordrer medlemmer til å bruke kameraene flittig og fortsette å sende
inn bilder.
Den lille folderen vi har laget finnes fortsatt. Husk å legge denne frem der
det måtte passe med slik informasjon.
Det er også en stor glede at det foreslås nye kandidater til
gullmerkebærere og Æresmedlemmer i klubben. Dette vitner om at det er
en del av medlemmene som bidrar ekstra mye, og gjør en stor innsats for
NISK.

Helse:
•
•
•
•

Fortsette med et tett samarbeid med oppdrettere og gjennom fortsatt
testing og dokumentasjon forsøke å ivareta/forbedre rasens helse.
Fortsatt forsøke å øke interessen for å bruke et bredere utvalg av
godkjente hannhunder innen avl. (NB! – Svært viktig)
Fortsatt spre informasjon og opplysning vedr HD – noe som vi også
anser som svært viktig.
Prosjekt høydemåling av irsksetteren på utstillingene er avsluttet som
planlagt.

1.3 Styret
Leder
Nestleder
Styremedlem og leder avlsråd
Ny leder i avlsråd
Styremedlem jaktprøver og trening
Styremedlem utstilling
Styremedlem økonomi
Varamedlem
Varamedlem

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Tore Salvesen
Lene Moen
Jørgen Krabbedal (til 28.08.2017)
Christell Seljesether (fra 15.11.2017)
Arthur O. Aune
Eldri Kjørren
Jan Sperre
Christell Seljesether
Tor Westrum
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1.4 Avlsrådet
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

:
:
:
:

Jørgen Krabbedal /Christell Seljesether
Christell Seljesether (ny avlsrådsleder)
Kennet Mossige
Thomas Ottesen (Rød/Hvit)

1.5 Servicefunksjoner
Sekretær
Redaktør Fuglehunden NISK
(Vi søker fremdeles etter ny redaktør
Webkoordinator NISKs hjemmeside
Teknisk drift Søk på hund
Teknisk drift NISKs nettside
NorgesCup
Regnskapsfører
Valgkomite
Varamedlem valgkomite
Revisor
Vararevisor

: Ellen Bakke Dobloug
: Tor-Hartvig Bondø (Midlertidig)
for NISK sidene i Fuglehunden)
: Tor-Hartvig Bondø/Jørgen Krabbedal
: Bergen IT senter
: Custom Publish
: Jørgen Krabbedal
: Grete Dahlen
: Jørn Presterudstuen,
Mette Dale Bjørklund, og Per Kyrre Hall
: Knut Steinar Skiple
: Anders Flesberg
: Håvard Vinsrygg

1.6 Avdelingene
NISK består i dag som tidligere av 7 avdelinger og 4 Distriktsrepresentanter
(DR). Avdelingene og distriktene er en svært viktig del av vår klubb og er de som
tilrettelegger og driver aktivitet for våre medlemmer over hele landet.
Styret vil i år som tidligere berømme den innsatsen våre tillitsvalgte over hele
landet gjør, og er imponert over aktivitetsnivået, både i avdelingene og
distriktene. Mye dugnad utføres for å tilrettelegge for medlemmene.
Hovedstyret har som tidligere ønske om et tett samarbeid med avdelingene og
distriktene. Det er svært viktig at alle har fokus på et godt samarbeid, og
arbeider for å fremme rasen.
Vi har fått en ny Distriktsrepresentant i Finnmark - Stein Viktor Håkonsen
1.7 Sponsor
Vigor & Sage bidro betydelig ved vårt 100 års jubileum, og har også bidratt ved
Trippelprøve og NM lag.
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RESULTATER – ÅRETS HUNDER - NISK

2.1 Årets hunder i Norsk Irsksetterklubb 2017

2.1.1 Årets Irsksetter
1. NO30120/14 NJCH N UCH Setpoints Snuppa – Ulrik Myrhaug
2. NO32295/11 NUCH N JCH Bjerkaasens BK-Triac – Elisabeth H. Bjerke
3. NO33396/12 NJCH NMFHv-16 Imingens Pr Prince – Trond Kristian Karlsen

2.1.2 Årets Unghund
1. NO37357/16 NMD-17 Skarvdalens Baileys – Tonje Rønning
2. NO40585/16 Håkkådalen`s Cera – Jan Harald Fremo
3. NO51930/15 “US” Sony – Ole G. Pindrup

2.1.3 Årets Høyfjellshund

1. NO30120/14 NJCH N UCH Setpoints Snuppa – Ulrik Myrhaug
2. NO32295/11 NUCH N JCH Bjerkaasens BK-Triac – Elisabeth H. Bjerke
3. NO56170/10 NUCH N JCH J-Tyfon av Kjerringholm –Randi Halvorsen
2.1.4 Årets Skogsfuglhund
1. NO55078/13 Kongsvoldrypas Guinness – Trond Inge Askvik
2. NO42711/10 Imingens LK Indi – Asle Svinsås
3. NO33396/12 NJCH NMFHv-16 Imingens Pr Prince – Trond Kristian Karlsen

2.1.5 Årets Lavlandshund
1. NO30120/14 NJCH N UCH Setpoints Snuppa – Ulrik Myrhaug
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2. 29143/08

NJCH NMLh-17 H-Frøya av Kjerringholm – Hans Simensen

3. 17212/08
NMFHh-14 NUCH NJCH Bjerkaasens Et-erte Berte– Elisabeth
Haukaas Bjerke

2.1.6 Årets Utstillingshund (jaktpremiert)
1. NO39119/16 Raudsildras Sønn de Lux - Nina N. Kjelsberg
2. NO57915/12 NUCH Red Dubliner CEN Freidige Fia – Jørn
Presterudstuen/Eldri Kjørren
3. NO31106/13 Balbergkampens DX Red Snow – Randi Schulze

2.1.7 Årets Irsk rød og hvit setter
IKCA07567(X2) Craigrua Lola – Jan-Erik Svandal

(Kåringene er basert på innsendte resultater)

Årets Hund Setpoints Snuppa
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2.2 Jaktprøver 2017
2.2.1 Trippelprøven
Norsk Irsksetterklubb var i 2017 først ute med å arrangere jaktprøve på
Kongsvold, - den såkalte «Trippelprøven» - som rullerer mellom NISK, NPK og
NGK. Prøven ble arrangert 25.-27. august med hovedkvarter og sekretariat på
Hjerkinn Fjellstue. Prøven ble ledet av Jan Arild Kingswick.
I forbindelse med prøven ble NISKs nettsider – www.nisk.no benyttet aktivt og
var den viktigste informasjonskanalen for deltakerne.
NKK representanten ga positiv omtale til arrangøren for gjennomføringen av
arrangementet. NKK’s representant var Kjell Otto Hansen. NKK Vara var John
Berge.
•
•
•

I Unghundklasse stilte 136 hunder til start hvorav 16 hunder oppnådde
premie.
I AK stilte 111 hunder til start hvorav 15 hunder oppnådde premie.
I VK stilte 93 hunder til start hvorav 20 hunder oppnådde premie.

VK Finalen ble vunnet av ES Bjerkestølens Kira. Hun ble også tildelt CACIT. Nr.2
ble IS Spira av Snarum som ble tildelt Reserve CACIT. Nr.3 ble IS «US» Solan.
Nr. 4 ble SV Munkefjellets Palo. Palo ble også tildelt gavepremie som beste VK
hund etter 2x1.VK/CK m/CK og 4.VK Finale.
Totalt ble det 17 % premiering.
Dommeransvarlig for Trippelprøven var Tor-Hartvig Bondø. Følgende dommere
var i virksomhet under prøven:
Øyvind Holm, Kristoffer Brobak, Robert Brenden, Per Arne Kjeldsberg, Leif Jonny
Weum, Rune Frankmoen, Jan Arild Kingswick, Steinar Berg, John Berge, Arnfinn
Holm, Kjell Enberget, Lars Winum, Tore Lie, Kjell Otto Hansen, Randi Halvorsen,
Bengt Martin Sandsør, Runde Tyvold, Tom Erik Øygard og Jan E. Sperre.
Prøven ble avviklet på en glimrende måte og i et strålende vær. Sekretariatet
utførte sine oppgaver, og dommerne utførte sitt virke på en forbilledlig måte.
Ved prøvens avslutning var det ikke registrert noen klager. Prøvens sekretær var
Ellen Backe Dobloug, videre bidro Andrea Lindstad Engh, Jørgen Krabbedal og
Ingunn Sømåen i sekretariatet.
2.2.2 Gjennomgang av jaktprøvekritikker
Det er blitt foretatt en gjennomgang av jaktprøvekritikker. Gjennomgangen har
hatt fokus på bemerkning om uønsket atferd. Det er registrert 9 anmerkninger
på uønsket adferd på jaktprøvekritikker for 2017.
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2.2.3 Resultater på jaktprøver
I handlingsplanen har vi satt noen flere delmål som sier noe om årlig ambisjoner
for irsksetteren i Norge. Den røde irsksetteren skal årlig hevde seg blant topp 6
innenfor NM individuelt for stående fuglehunder – lavland, høyfjell, vinter og
skog. Videre er det satt mål om at den røde irsksetteren årlig skal hevde seg
blant topp 3 innenfor NM lag for stående fuglehunder – høyfjell, vinter og
lavland, og at den røde irsksetteren årlig skal plassere seg blant topp 3 i
Norgescup FKF.
Irsksetteren har gjennom 2017 plassert seg høyt på de større konkurransene.
Norsk Derby, NM Høst og Lavland ble vunnet av irsksetter og det ble 3. plass og
bronse i NM lag Lavland. Ingen plasserte seg under NM Skog Finale. Det ble 2.,
4., 5. og 6. VKF til irsksetter under NM Vinter.
Resultatene nevnt over og sett i sammenheng med mange andre gode
prestasjoner jevnt over i landet, så viser irsksetteren at den opprettholder en
høy kvalitet og stabilitet. Mangfoldet i resultatene viser også at irsksetteren
fremstår som en jakthund som fungerer særdeles godt på flere ulike arenaer.
Irsksetteren hentet 10.Cacit, 3.Res-Cacit, 28.CK og 1.ÆP totalt i 2017. Det
gjøres utvilsomt et godt arbeid blant våre oppdrettere rundt omkring i vårt vakre
og langstrakte land.
En oversikt over det samlede antall premier i de ulike klasser for 2017:

Premier

1

2

3

4

5

6

Sum

209

282

136

27

15

6

675

AK

75

129

47

-

-

-

251

UK

73

104

45

1

-

-

223

VK

38

34

31

16

7

3

129

VKF

15

10

11

7

7

2

52

VKS

8

5

2

3

1

1

20

209

282

136

27

15

6

675

IS

Totalsum

Cert
IS
AK
VK
VKF
VKS
Totalsum

CACIT
10
10
10

CK
28
17
4
7
28

R CACIT
3
3
3
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ÆP Skog
1
1
1

Sum
42
1
17
17
7
42

2.2.4 Hunder som har utmerket seg spesielt
Til tross for at det er mange hunder som har gjort seg bemerket på jaktprøver i
2017 er det noen som har utmerket seg spesielt:
UK
Navn

Fører

Premie

NMD-17 Skarvdalens
Baileys
«U S» Sony

Tonje Rønning

Vinner Norsk Derby

Ole Pinderup

2. pl Unghund GP Rjukan

«U S» Sara

Geir Olav Bjerkevoll

4. pl Unghund GP Rjukan

Håkkådalen’s Cera

Jan Harald Fremo

1. pr Kval Sør-Norsk
Unghundmesterskap

VK
Navn
N JCH NMFHv-12 NMFHh-17
Hugo Boss Av Kjerringholm
N JCH NMFLh-17 H-Frøya av
Kjerringholm
N UCH N JCH Bjerkaasen's
Bk- Triac
N JCH NMFHv-16
Imingens Pr Prince
N SE UCH N J(K)CH N JCH US
Tixi
N UCH N JCH
J-Tyfon Av Kjerringholm
N JCH N UCH Setpoint's
Snuppa

Fører
Geir Tommy
Keiseraas
Hans Simensen

Premie
Vinner NM Høyfjell

Asgeir Bjerke

3.VK Semi og 2.VKF NM
Vinter
3.VK Kval og 4.VKF NM Vinter

Trond Kristian
Karlsen
Andreas Bjørn

Vinner NM Lavland

2.VK Kval og 5.VKF NM Vinter

Randi Halvorsen

6.VKF NM Vinter

Ulrik Myrhaug

1.VKF/Cacit Sølvhunden
-3.VK Kval, 2.VK/CK Semi og
5. VK Finale NM Lavland

2.2.5 NM lag
NM lag Vinter
NISK-laget ble nr. 6 med 27 poeng på NM-lag vinter med følgende lag:
• NO40230/09 N JCH G-Tjikkom Av Miessevàrri, Ronny Jørgensen
• NO32413/12 N SE UCH N J(K)CH N JCH " U S " Tixi, Hege Olsen/Andreas
Bjørn
• NO33396/12 N JCH NMFHv-16 Imingens Pr Prince, Trond Kristian Karlsen
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NM lag Høyfjell
NISK-laget ble uplassert på NM lag Høyfjell med følgende lag:
• NO32295/11 N UCH Bjerkaasen's Bk- Triac, Elisabeth Bjerke/Asgeir Bjerke
• NO46882/12 N UCH N JCH Spira Av Snarum, Morten Fuglerud
• NO34438/09 N JCH «US» Solan, Kjetil Fosnes

NM lag lavland
NISK-laget ble nr. 3 med 48 poeng på NM lag lavland med følgende lag:
• NO49032/13 NUCH Vestviddas Dft Vestavind, Rune Magnussen
• NO42712/10 Imingens LK Non Stop, Stein Jørgensen
• NO56170/10 N JCH N UCH Setpoint's Snuppa, Ulrik Myrhaug.
• Snuppa ble også premiert som nr. 4 individuelt med 25 poeng.

2.3 Nye norske jaktchampioner

Vi fikk 13 nye norske jaktchampionater i 2017. Det var:

Regnr

Navn

Eier

NO32413/12

" U S " Tixi

Hege Olsen Leirfallveien 3 A 8613 MO I RANA

17212/08

Bjerkaasen's Et-Erte
Berte

Elisabeth Haukaas Bjerke Kantvn 68 2618
LILLEHAMMER

NO41137/14

Hadseløya's Azzo

Reidar Håheim Postboks 402 8376 LEKNES

20302/08

Kastellhagen's Artemis Eldri Skjelkvåle Kjørren Yksetvegen 116 2388
Ilva
BRUMUNDDAL

ChTittel
NJCH
NJCH
NJCH
NJCH

SE33882/2010 Rastorps Fudgé

Bjarte Søgaard Furusetvegen 30 B 3580 GEILO

NJCH

NO30120/14

Ulrik Myrhaug Prestegårdsjordet 52 3070
SANDE I VESTFOLD

NJCH

DK01435/2013 Settermosen Baffin

Kristoffer Brobak Thomassletta 7 9513 ALTA

NJCH

NO46882/12

Spira Av Snarum

Morten Fuglerud Vestsidevegen 86 3404 LIER

NJCH

NO35419/09

Tintorama's Tr
Wambli

Johanne Marlene Thybo Hansen Mellaveien 2
8151 STORSLETT

NJCH

NO52410/13

Tintorama's Zn Bella

Kristoffer Brobak Thomassletta 7 9513 ALTA

NJCH

S41977/2009

Tärnafjällens Wille L

Per Kyrre Hall Thomas Von Westensgt. 8 8624
MO I RANA

NJCH

Setpoint's Snuppa
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Regnr

Navn

DK01435/2013 Settermosen Baffin
NO35419/09

Tintorama's Tr
Wambli

Eier

ChTittel

Kristoffer Brobak Thomassletta 7 9513 ALTA

NJ (K) CH

Johanne Marlene Thybo Hansen Mellaveien 2
8151 STORSLETT

NJ (K) CH

Kilde: WWW.NISK.NO – WWW.NKK.NO

2.4 Norgescup 2017
Norgescup 2017 er en uoffisiell norgescup for vår rase. Den baserer seg på
innmeldte resultater. Cupen danner et godt bilde over alle premier som hentes
av irsksettere. For resultater, se nisk.no. På grunn av utfordringer i forhold til å
administrere hjemmesiden lykkes vi ikke med å oppdatere cupen
høst/lavland/skog 2017. Vi beklager dette sterkt ovenfor våre medlemmer, og vil
prøve å få dette til å fungere igjen i 2018.

2.5 Landskamp
Landskampen under 100år`s Jubileumsprøven 19.August
Sverige ble landskampens vinnere med 77 poeng. Norge ble nr. 2 med 58 poeng,
Finland ble nr. 3 med 56 poeng og Danmark ble nr. 4 med 37 poeng. Dommere:
Jan Arild Kingswick og Tor Westrum.
Norge
• " U S " Tixi - NO32413/12, Fører: Andreas Bjørn
• Bjerkaasen's Bk- Triac - NO32295/11, Fører: Asgeir Bjerke
• G-Tjikkom Av Miessevàrri - NO40230/09, Fører: Ronny Jørgensen
Reserve:
• N JCH NMFHv-16 Imingens Pr Prince - NO33396/12, Fører: Trond Kristian
Karlsen
Lagleder: Ronny Jørgensen
Danmark
• Diana - DK12423/2014, Fører: Sarah Jensen
• Kirstinekjær`s Eddie - DK06716/2009, Fører: Gunnar Jensen
• Settermosen Chantal - DK01281/2015, Fører: John Skovgård Nielsen
Reserve:
• Settermosen Charites - DK01279/2015, Fører: Frank Krøyer
Lagleder: Sarah Jensen
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Finland
• ELIT-15 Taigalinnun Saga, Fører: Ahti Putaala
• Kaidanpaljakan Namu, Fører: Matti Santti
• Ljungviddens Red Shadow, Fører: Juha Immonen
Sverige
• Lillfjallans Tnt - SE24179/2011, Fører: Mats Haapaniemi,
• Den Røde Jagaren Ice Queen - SE27460/2014, Fører: Markku Mikkola
• Erin Vom Kapellenpfad - DK00147/2011, Fører: Niklas Sundberg
Reserver:
• Norrlands Guidens Mammut - SE34564/2015, Fører: Niklas Sundberg
• Red Garlic’s Sweet Potato - SE22101/2011, Fører: Agneta Andersson

Navn

Fører

FI Talgalinnun Saga
NO Bjerkaasen`s Bk-Triac
DK Settermosen Charites
SE Erin Vom Kapellenpfad
FI Kaldanpaljakan Namu
DK Kristinekjær`s Eddie
NO G-Tjikkom av Miessevàrri
SE Lillfjallans Tnt
DK Settermosen Chantal

Ahti Putaala
Asgeir Bjerke
Frank Krøyer
Niklas Sundberg
Matti Santti
Gunnar Jensen
Ronny Jørgensen
Mats Haapaniemi
John Skovgård
Nielsen
Andreas Bjørn
Juha Immonen
Markku Mikkola

NO "US" Tixi
FI Red-Shadow
SE Den Røde Jagaren Ice Queen
Poeng
Land
Landskamp 100 års Jubileum
2017

23

SE

NO FI

DK

29
12
11
38
16
12
28
13
14
18
11
26
77 58 56 37
SE NO FI DK
1
2
3
4

2.6 Nye utstillingschampioner
Følgende hunder oppnådde i løpet av 2017 tittelen NUCH

Regnr
CKCZY493893

Navn
Russell's Perfect Bloody Mary

FI30863/14

Fowlers Reko

NO30120/14

Setpoint's Snuppa

NO33400/12

Imingens Pr Iza-Bell

NO38485/13

Fagermoa's Jessie

NO49037/13

Vestviddas Dft Bella Notte

NO49230/13

Valaskjalv's Askur

NO55268/12

Rockebyen's Filip

NO57915/12

Red Dubliner Cen Freidige Fia

NO58911/09

Lauvåsen's Fj Barack

SE40976/2012
Norrlands Guidens Peak Laura
Kilde: www.nkk.no

3

Championat
Norsk
Utstillingshampion
Norsk
Utstillingshampion
Norsk
Utstillingshampion
Norsk
Utstillingshampion
Norsk
Utstillingshampion
Norsk
Utstillingshampion
Norsk
Utstillingshampion
Norsk
Utstillingshampion
Norsk
Utstillingshampion
Norsk
Utstillingshampion
Norsk
Utstillingshampion

Avlsarbeid

3.1 Avlsrådets sammensetning i 2017
Etter at lovene ble endret på Representantskapsmøtet (RS) i 2013, er det
bare leder av avlsrådet som skal velges av RS. Det er opptil styret å
oppnevne så mange som de finner nødvendig til å gjennomføre de tjenester
avlsrådet er pålagt. Følgene har stått for arbeidet i avlsrådet.

•
•
•

Jørgen Krabbedal, leder og hovedstyremedlem 01.01.2017-28.08.2017
Arthur Aune leder (fungerte som leder sammen med Christell til hun
overtok som leder 15.11.2017)
Christell Seljesether, medlem med ansvar for godkjenning av avlshunder.
Leder og hovedstyremedlem 15.11.2017-31.12.2017
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•
•

Kenneth Mossige, medlem med ansvar for kullgodkjenning
Thomas Ottesen, medlem med ansvar for irsk rød og hvit setter

3.2 Avlsrådets funksjoner
Avlsrådet er et fagutvalg underordnet styret som opptrer på vegne av klubben
innenfor sitt funksjonsområde. Avlsrådet skal i avlsrelaterte spørsmål jobbe for
klubbens målsetting om å utvikle den irske setter som en allsidig jakthund, med
et funksjonelt og rasetypisk eksteriør, et robust gemytt og en god helse.
Avlsrådet er i tillegg et veiledende og informerende organ for klubbens
medlemmer i avlsrelaterte spørsmål. Avlsrådet vedlikeholder lister over
avlshannhunder, avlstisper og valpekull godkjent av NISK. Avlsrådet registrerer
også alle eksteriør- og gemyttanmerkninger.

3.3 Retningslinjer
Avlen foregår etter de retningslinjer/avlskriterier som ble vedtatt i 1995.
Kriteriene ble sist vedtatt på GF i 2013, der det ble vedtatt en presisering om
beregning for HD for avkom samt krav om anbefalinger om PRA. I 2013 ble det
innført et krav om kjent status for PRA rcd1 og rcd4 og CLAD for avlshundene.
Dette kravet ble gjeldende fra 1.1.2014.
For paringer utført etter 1.4.2014 er det er krav til kjent status for PRA rcd1, PRA
rcd4 og CLAD for begge foreldre for å kunne registrere avkom i NKK Dogweb.
Dette skjer etter vedtak på RS 2013, et vedtak som ble godkjent i NKK
sunnhetsutvalg i november 2013. De gjeldene kriterier finnes på avlsrådets
sider. I tillegg til disse forholder avlsrådet seg til NKKs etiske retningslinjer for
avl, som er nedfelt i retningslinjene /avlskriteriene til NISK.

3.4 Møtevirksomhet 2017
Avlsrådet har i perioden ikke hatt felles fysisk møte. All saksbehandlingen i
avlsrådet går gjennom e-postkommunikasjon og på telefon.
Avlsrådet har som mål at alle henvendelser skal besvares inne 3-7 dager. Dette
gjelder også for godkjenning av avlshunder og kull. Dersom det forventes at det
vil ta lengre tid å fatte vedtak om en sak, skal det normalt varsles om dette
innen 3-7 dager.
3.5 Felles avlsråd FKF
FKF har et fellesavlsråd (FA), som er underordnet Raseutvalget. FA har hatt ett
møte ila 2017, Jørgen Krabbedal hadde lederansvar frem til august 2017.
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3.6 Saker som avlsrådet har jobbet med i 2017
Godkjenning av hunder og kull har vært de viktigste arbeidsoppgavene i 2017. I
tillegg har avlsrådet fulgt opp anmerkinger på irsk settere fra dommere på
utstilling og jaktprøver. Utviklingen følges nøye, og alle anmerkingene som
kommer til klubben blir videreformidlet på merknadsfeltet i vår Søk på hundbase.
Avlsrådet ble uten leder i august, og det er mye å sette seg inn i som ny
avlsrådsleder. Det er gått med mye tid til dette siste del av 2017. På grunn av
denne situasjonen er arbeidet med RAS utsatt til 2018.
Vi har vært opptatt av å opprettholde rutiner som er innarbeidet tidligere slik at
estimert behandlingstid har vært opprettholdt.
Testprogrammet for PRA går videre, og har befestet irsk setterens rykte som den
friske setterrasen. Det er ikke funnet bærere av PRA rcd1, og om ikke lenge vil
alle hunder som fødes være arvelig fri for denne.
For PRA rcd 4 er andelen bærere ca. 16 %. Per des 2017 var 333 hunder testet,
bare 54 var bærere. Ingen affiserte er påvist, vi kan slå fast at vi var ute i rett
tid med vårt testprogram. Vi har god kontroll over det muterte genet og
testingen gjør at alle hunder som ellers tilfredsstiller kravene for avl vil kunne
avles på.
Det er jobbet med å få inn tilstrekkelig med informasjon hva gjelder rasen
generelt. I denne sammenheng ble det i 2016 laget ett web skjema hvor enhver
kan rapportere inn hva det gjelder helse, gemytt, dødsårsak og eventuelle plager
for eksempel vedrørende hoftekvalitet. Dette ble gjort for å kunne ligge i forkant
med avlsarbeidet og/eller ikke fatte beslutninger på feil grunnlag. Det er få som
har sendt inn rapporter, vi håper med tiden at flere vil benytte seg av dette.
Dette kan være av stor verdi for videre avlsarbeid.
3.7 Nye registreringer i 2017
Oversikten som står nedenfor er hentet fra NKKs database (Dogweb)
2017 2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Totalt antall hunder registrert

465

466

486

409

469

537

440

558

550

Antall importer nyregistrert

12

5

9

13

18

18

14

6

24

Antall norskfødte
nyregistreringer

453

461

475

396

451

519

426

552

526

Antall norskfødte kull (reg. år) 65

70

71

60

66

74

64

72

72

Gjennomsnittlig kullstørrelse

6,97

6,59

6,7

6,6

6,8

7,1

7,2

7,5

7,3

Godkjente kull på valpelisten

43

43

32

26

26

46

30

20

37

26

3.8 Hofteleddsdysplasi (HD)
Avlsrådet har arbeidet over flere år med å øke fokuset på at oppdrettere bruker
den kunnskapen vi har om HD.
Man ser nå at det er ett økt fokus på å ta de hensyn hva det gjelder arvbarhet av
hoftekvalitet, men vi kan fortsatt bli bedre. Års kullene for 2015 viser at 83,15%
er røntget fri og 36,63% av hundene er røntget. 2016 kullene er 38,18% røntget
og 86,93% er røntget siden denne statistikken er for 2017 vil mest sannsynlig
antall røngete avkom øke. Det har vært en trend som tidligere som tilsier at
færre blir røntget, det kan se ut som dette er i ferd med å snu. Avlsrådet håper
den positive trenden fortsetter slik at vi har det beste datagrunnlaget tilgjengelig
for å gjøre korrekte vurderinger, anbefalinger og avgjørelser.
Det avles fortsatt på hunder som har HD eller som dokumentert gir en høyt
antall avkom med HD. I arbeidet fremover vil vi følge utviklingen på HD, dersom
det må gjøres tiltak kan det være hensiktsmessig å vurdere å gjøre en
innstramming i avlskriteriene både for tispe og hannhunder. Avlsrådet har ikke
gitt en slik anbefaling tidligere og ønsker heller ikke det etter vurdering av 2017,
da vi fortsatt har en stor tro på god kommunikasjon. Foreløpig ser dette ut som å
være den beste løsningen. Avlsrådet følger utviklingen framover.
Utfra vårt tilskriv til NKK sunnhetsutvalget som følge av store forskjeller i HDindeksene som oppgis i Dogweb og de som vi har fått utarbeidet i samarbeid
med NMBU har NKK i slutten av 2017 fjernet HD-indeksen. Det vil komme nye
rettede indekser i starten av 2018. Avlsrådet publiserer NMBU indexene i Søk på
hund. Den finnes foreløpig kun under hvert individs avlsegenskaper. Avlsrådet
ønsker at NMBU HD index implementeres i sin helhet i søk på hund databasen
dersom NKK`s arbeid med HD indexene ikke er tilfredsstillende, dette bør det
gjøres en evaluering på i 2018-2019.

Tabellen under viser HD resultat pr. år fra 1997 – 2017
(hunder som er røntget inngår)
År røntget Antall Røntget

Antall HD: A Antall HD: B Antall HD: C Antall HD: D Antall HD: E

1997

187

146

2

24

15

0

1998

194

147

4

25

15

3

1999

192

147

4

19

19

3

2000

241

155

42

23

15

6

2001

216

138

34

24

16

4

2002

250

150

45

26

22

7

2003

268

162

46

37

19

4

2004

247

179

26

24

16

2

2005

237

186

19

20

12

0

2006

266

204

21

27

9

5

27

4

2007

291

209

29

27

21

5

2008

285

200

41

22

19

3

2009

221

158

28

25

7

3

2010

239

121

60

39

13

6

2011

270

163

55

38

10

4

2012

238

127

53

32

19

7

2013

230

147

37

31

11

4

2014

195

94

60

30

8

3

2015

208

104

52

31

20

1

2016

219

90

68

45

12

4

2017

260

142

61

43

13

1

3.9

Innavlsgrad på irsk setter

Til tross for at innavlsgraden er under målsetningen i RAS ser man at effektiv
populasjon fremdeles er under min.100 som er det ønskelige og målsetningen til
RAS. Tallene for 2017 viser at det er fokus på utavl, innavlsprosenten er lav. Det
viser seg at samme hunder er brukt i så stor grad slik at effektiv populasjon ikke
øker. Det er helt nødvendig at det brukes større variasjon av hannhunder for å
øke effektiv populasjon. Det bør vurderes om det må gjøres tiltak for å nå dette
målet. Utviklingen følges løpende.
Avlsrådet har valgt å gjøre alle avlsberegninger selv, slikt sett er man selvforsynt
og har muligheter for å gjøre dypere analyser fortløpende uten kostnader.
www.nisk.no.

Årstall
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Antall Reg.
Hunder
488
413
446
475
464
479
516
504
503
533
645
465
569
426
429

Effektiv
populasjon
57,99
59,08
61,22
67,37
55,37
61,61
60,37
54,13
59,75
57,99
67,68
70,48
58,03
45,7
71,02
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2015
2016
2017

463
460
461

62,34
61,08
65,77

Godkjente paringer på NISKs valpeliste fra 1.1.17–31.12.17
I 2017 ble det registrert 65 kull med irsksettere i NKK. Samme år godkjent
avlsrådet 43 kull. Det betyr at 66,1 % av alle registrerte kull har søkt
godkjenning i henhold til avlskriterier. I 2016 var forholdet 65,7% i 2015 48 %
og i 2014 43%.
Følgende paringer ble godkjent av NISK avlsråd i 2017:
Navn mor

Navn far

Oppdretter

COI

Rypebua's Bjørk

Imingens Pn Vegas

Moen, Lene Marie Synnestvedt

1

Kongsvoldrypas Magica Von
Tryll

Valaskjalv's Skoll

Kristoffersen, Bente WIDDING

0,685

Rypebua's A-mercedes

Hercule des Soricieres du
Sancy

Moen, Lene Marie Synnestvedt

0

Liatoppen's Era

Gulltjønns Topgun

Tveiten, Turid

8,116

Fresbekken's Baluba

Hadseløya's Azzo

Rønning, Tonje

3,891

Skogrypas Tussa

Einunndalens B-tyler

Mossige, Kennet

4,223

Norrlands Guidens Gasa I I

Erin vom Kapellenpfad

Sundberg, Nikals

0

Rypebua's A-mercedes

Moen, Lene Marie Synnestvedt

0

Kongsvoldrypas Guinness

Loustic des Demons de
Gergovie
Imingens Pr Prince

Askvik, Trond Inge

2,045

Redlabs Tf Kanja

Valaskjalv's Askur

Eriksen, Terje

0,832

Russell's Perfect Bloody Mary

Hadseløya's Azzo

Rud, Henning

0,293

Vieksa's Fay

Ari Av Miessevàrri

Hallås, Per Sverre

11,404

Lauvåsen's Mj Taiga I I

Valaskjalv's Hrymr

Stene, Birger

1,496

Imingens Pr Pippi

Imingens St Troy

Taksgaard, Tor

5,978

Heggelifjellets P-cirka

Heggelifjellets Oter

Pålsson, Micke

11,543

Vorrehøjs Hera

Fjellstårsas Pm Fenris

Soltvedt, Morten

0,635

Vestviddas Dft Bella Notte

Settermosen Aberlour

Lie, Per Arild

0,488

Cazi

Heggelifjellets Oter

Loe, Henning

2,788

Red Dubliner Cen Freidige Fia

Rosenlia's Shadow

Kjørren, Eldri Skjelkvåle

3,234
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Bjerkaasen's Bs- Saga

Norrlands Guidens Peak
Performance

Bjerke, Elisabeth Haukaas

7,889

Red Garlic's A Champagne

Kim

Verstegen, John

2,42

Hyllingen's Victory

Valaskjalv's Askur

Sandmark, Helge

1,472

Hadseløya's Madam Mim

Imingens Pr Prince

Eriksen, Vivian

5,237

Bjerkaasen's Bt- Diesel Doris

Red Dubliner Bao Theo

Aateigen, Eli Anette

0

Norrlands Guidens Mammut

Erin vom Kapellenpfad

Sundberg, Nikals

0

Rockebyen's Happy

Imingens Pn Vegas

Pedersen, Lise Ingebrigtsen

2,662

Norrlands Guidens Peak Laura

Tärnafjällens Wille L

Jørgensen, Karl Ole

0,491

Heggelifjellets N-indie

Hadseløya's Azzo

Bjerkmo, Daniel K

6,483

Rishovda's Solo

U S Solan

Holen, Ivar

3,772

Balbergkampens Elle-melle

Hadseløya's Azzo

Bjørklund, Asgeir

1,763

Heggelifjellets O-nova

Settermosen Aberlour

Syvertsen, Ådne

0

Spira Av Snarum

Red Garlic's Pralin

Fuglerud, Morten

3,003

Heggelifjellets O-queen

Imingens St Troy

Bergheim, Lars Arve

5,392

Norrlands Guidens Top Race

Imingens St Troy

Evensen, Jan Helge

6,174

Bjerkaasen's Bk- Soki

Hugo Boss Av Kjerringholm

Stø, Andreas

7,834

Russell's Perfect Bloody Mary

Hadseløya's Casper

Rud, Henning

0

Løvdalskarets Io Olympia

Imingens Pn Vegas

Bjerkmo, Daniel K

1,196

Gulltjønns Ballroom Blitz

Aandahl, Heidi

3,477

Bålholmen's EE Era

Norrlands Guidens Peak
Performance
Topdalen's Ta To II

Pabsdorff, Jon Amund

0,977

Heggelifjellets O-reisa

Kim

Schikora, Bjarnar

0,586

Sagåsen's Tinka

Kim

Øksendal, Terje Morten

2,185

Rastorps Fudgé

Loustic des Demons de
Gergovie

Søgaard, Bjarte

0

Neadalens Fauna

Topdalen's Ta To II

Møst, Kristine

4,376
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3.10 Gentesting Canine Leukocyte Adhesion Deficiency (CLAD)
Progressiv retinal atrofi (PRA).
Mht CLAD er i praksis nå alle norske IS hunder arvelig fri.
I den grad det fortsatt testes er det hunder hvor det har oppstått uklarheter med
registreringen av resultat. Ingen av de som er testet har vært bærere.
Klubben har all grunn til å være stolte av jobben den gjør for å befeste
irsksetteren som den friske setteren.

3.11 Nye avlshunder i 2017
Avlsrådet har godkjent følgende 18 nye avlshannhunder i 2017:
Reg.nr.

Navn

Mor

Far

Eier

NO33270/15

Hadseløya’s Jan Thomas

Hadseløya’s Azza

Bergan, Line

NO41077/13

Myrkveven’s Quattro

US Chica

Hugo Boss Av
Kjerringholm
Bjerkaasen’s Bk-Triac

SE40980/2012 Norrlands Guidens Peak
Preformaance
NO49036/13 Vestviddas Dft Felix

Norrlands Guidens
Glöda II
Frida Av Miessevàrri

Hugo Boss Av
Kjerringholm
Bjerkaasen’s Bk-Triac

Sperre, Jan Erling

NO51930/15

US Sony

US Nokia

US Trym

Pindrup, Ole G

NO39119/16

Raudsildras Sønn de Lux

Raudsildras jess

Kjelsberg, Nina
Nordby

NO38046/16

Einunndalens C-Copper

Einunndalens B-abby

Lux Vom
Kappellenpfad
Settermosens Aberlour

NO42045/14

Bjerkaasen’s Bs Arjo

Rodenlia’s Shadow

Helgø, Turid
Solberg, Hans Ole

NO48872/14

Gagganjunis Makker

Bjerkaasen’s Et Erte
Berte
Gagganjunis Vieksa

Pasvikdalens Nemo

Fledsberg, Anders

NO36796/16

Topdalen’s Ta To II

Imingens St Troy

Taksgård, Tor

NO32287/15

Løvdalskarets Io Figo

Norrlands Guidens Top
Race
Heggelifjellets N-Indie

Heggelifjellets Oter

Risstad, Morten

NO56042/15

Lundebakken’s QL Bowie
Gulltjønns Topgun

Lux Vom
Kappellenpfad
Ari Av Miessevàrri

Eide, Thor

NO38886/14

Lundebakken’s Fg
Queen
US Twice

NO31863/15

Skarvdalens KVIKK

Fresbekken’s Baluba

NO44773/16
NO39196/16

Sarafjellet’s Reborn-AndReady
Imingens IO Eero

NO44405/15
NO35422/09

H-solution Av
Miessevàrri
Sarafjellet’s Fit-for-fight US Blue Lagoon
Imingens Pr Iza-bell

Heggelifjellets Oter

Rypebua’s C-Vincent

Rypebua’s A-mercedes

Imingens Pn Vegas

Tintoramas TR Arko

Tintoramas Tini

Tydalens Ra
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Olsen, Jørn Lunn

Danielsen, Ingar

Buvik, Trygve
Schjølberg, Bjørn
Hansen, Kristine
Thybo
Lian, Joakim
Sørløkk
Wedde, Eirik Fos
se
Foss, Tore

Tisper
Avlsrådet har godkjent følgende 33 nye avlstisper i 2017:
Reg.nr.

Navn

Mor

Far

Eier

SE41974/2013

Red Garlic's Brie

Red Garlic's Epixe

Furunakken's Balto

Egeland, Marit Hasvold

NO51275/13

Tunge Teigen's Cfo Fifa Rastorps Fudgé

Guri Malla's Oscar

Søgaard, Bjarte

NO31380/14

Redlabs Tf Kanja

Tundra

Heggelifjellets N-fant

Eriksen, Terje

NO56082/12

Heggelifjellets O-nova

Heggelifjellet Heaven

Hugo Boss Av
Kjerringholm

Syvertsen, Ådne

NO30606/15

Neadalens Jenny

Neadalens Super-Belle

Neadalens Tarzan

Wergeland, Stian

NO34053/13

Heggelifjellets P-cirka

Heggelifjellets Kacerinox 2

Heggelifjellets Lo5face

Pålsson, Micke

DK03259/2012

Vorrehøjs Hera

Freja

Kiwi Line's Citrus

Soltvedt, Morten

NO30617/13

Kon-tiki Av
Kjerringholm

Con-spirit Av
Kjerringholm

Bjerkaasen's Bk- Triac Bjerke, Elisabeth Haukaas

NO38485/13

Fagermoa's Jessie

Kreklingrabben's Tara

Skrimfjellet's ODIN

Mæhla, Tore

NO32291/15

Løvdalskarets Io
Olympia

Heggelifjellets N-Indie

Heggelifjellets Oter

Bjerkmo, Daniel K

SE40986/2012

Norrlands Guidens Top Norrlands Guidens Gasa I Hugo Boss Av
Race
I
Kjerringholm

Evensen, Jan Helge

NO42047/14

Bjerkaasen's Bs- Pippa

Bjerkaasen's Et-erte Berte Rosenlia's Shadow

Brekke, Bjørn

NO50548/14

Sarafjellet's Lillebeyonze

Sarafjellet's Fit-for-fight

U S Blue Lagoon

Stensland, Geir Rune

NO42420/16

Fagermoa's L-Era

Fagermoa's Go-pia

Imingens Pn Vegas

Vist, Joar

NO49038/13

Vestviddas Dft Fauna

Frida Av Miessevàrri

Bjerkaasen's Bk- Triac Skiple, Knut Steinar

SE34564/2015

Norrlands Guidens
Mammut

Norrlands Guidens Glöda Heggelifjellets Oter
II

Niklas Sundberg

NO55760/14

Geitfjellets Fia

Tømtlias D Raya

Røde Hunders Janky

Niebelschutz, Christopher

NO52861/13

Noaidons Karma

U S Xcera

Hugo Boss Av
Kjerringholm

Myrmo, Kristian Øglænd

SE40976/2012

Norrlands Guidens
Peak Laura

Norrlands Guidens Glöda Hugo Boss Av
II
Kjerringholm

Jørgensen, Karl Ole

NO51293/13

Liatoppen's Fryd

Liatoppen's Toya

Settermosen Apollo

Mathisen, Erik

SE24185/2011

Lill Fjällans Pentyl

Rimbobäckens Alice

Indus

Pedersen, Geir
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SE24185/2011

Sagåsen's Tinka

Båtshaugen's Sigga

D-kompis Av
Kjerringholm

Øksendal, Terje Morten

NO50710/12

Remdalen's ENYA

Remdalen's Tuva

U S Mikkel

Engelstad, Ina

NO39880/15

Telleguttens Bdt Bris

Björnåns D Dora

Red Dubliner Bao
Theo

Lundby, Roar

NO47525/15

Liatoppen's Tl Amazing Liatoppen's Toya
Stella

Lux Vom
Kappellenpfad

Jakobsen, Lena

NO56079/12

Heggelifjellets O-reisa

Heggelifjellet Heaven

Hugo Boss Av
Kjerringholm

Schikora, Bjarnar

NO38484/13

Fagermoa's Janka

Kreklingrabben's Tara

Skrimfjellet's ODIN

Størseth, Gry I

NO38484/13

Rypebua's Cortina
Lotus

Rypebua's A-mercedes

Imingens Pn Vegas

Moen, Lene Marie
Synnestvedt

NO35601/15

Fagermoa's Kira

Fagermoa's Honey

Settermosen Aberlour

Mæhla, Tore

NO31865/15

Skarvdalens Fryd

Fresbekken's Baluba

H-solution Av
Miessevàrri

Bjølstad, Bente

NO34765/15

Follsjøen's Java

Follsjøen's D-miss Mira

Røde Hunders Janky

Tegnander, Grete

NO50557/12

Neadalens Fauna

Neadalens Litj-Drøya

U S Mikkel

Møst, Kristine
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Irsk rød og hvit setter

4.1 Irsk rød og hvit setter
Årets irsk rød og hvit setter ble Craigrua Lola reg.nr.: IKCA07567(X2) (andre
generasjon utkryss) til Jan-Erik Svandal.
Irsk rød og hvit setter er fortsatt en liten rase i Norge. I 2017 ble det registrert
fem nye hunder. Alle disse fem var importer, hvorav to var tredje generasjon
utkryss importert fra Irland og de tre andre fra Sverige. Statistikken for de siste
årene er dermed slik:

Totalt antall
hunder registrert

2017

2016

2015

5

8

17

33

2014 2013 2012
22

2

2

2011

2010

2009

22

10

13

Helsestatus
HD
Hoftekvalitet hos IRHS er det vanskelig å si noe om da populasjonen i Norge er
liten. Det ble i 2017 testet fire hunder. En av disse fikk A, to fikk B og en fikk C.
De siste 12 år er det testet 56 hunder. Åtte av disse har fått C eller D, 48 er
testet fri. Det gir 85,71% andel som er testet fri.
von Willebrand’s disease (vWd)
Ingen registrert.
CLAD
En hund er testet for fri for CLAD og testet fri for Rcd1.
Genetisk diversitet
Høy innavlsgrad/lav genetisk diversitet er den største utfordringen for rasen.
Etter at irsk rød og hvit setter ble anerkjent som egen rase har antall individer
vokst betraktelig, men antallet er fortsatt lavt internasjonalt med en relativt høy
innavlsgrad, særlig når innavlsgraden beregnes over ti generasjoner. Majoriteten
av irsk rød og hvit setter internasjonalt er avlet som utstillings- og
selskapshunder. Det er et relativt lavt antall jaktlinjer, og disse er i stor grad
nært beslektet. Det er viktig å øke den genetiske diversiteten i rasen og hindre
fremveksten av helsemessige- og genetiske problemer som følge av innavl. Det
er bedre å handle forebyggende for å forhindre et økende problem enn å vente til
situasjonen er enda mer kritisk. Det internasjonale utavlsprogrammet er
opprettet for å bidra til å øke den genetiske bredden i populasjonen, som er på
et kritisk lavt nivå.
Utavlsprogram irsk rød og hvit setter – x-registeret
På oppfordring fra The Irish Kennel Club har NKK i samråd med NISK i 2012
besluttet å legge til rette for at også norske oppdrettere kan delta i det
internasjonale utavlsprogrammet for irsk rød og hvit setter og irsk setter.
I praksis vil det si at avkom etter utavlsparinger kan registreres i Norge og nyte
rettigheter hva angår deltakelse på jaktprøver og utstilling nærmere beskrevet i
utavlsprogrammets regler og retningslinjer. Registrering forutsetter selvsagt at
reglene og retningslinjene stadfestet i programmet blir fulgt, og at en skriftlig
bekreftelse fra «the Outcross Comitee» vedlegges registreringsanmeldelsen.
Programmet vil således helt og holdent være administrert gjennom den
internasjonale utavlskomiteen i rasens hjemland Irland. NISK v/avlsrådet
vil få tilsendt en kopi fra NKK av alle godkjente utavlsregistreringer i Norge,
inkludert en kopi av den obligatoriske godkjenningen fra «the Outcross
Comittee».
All informasjon om utavlsprogrammet, herunder regler og retningslinjer, ligger
på hjemmesiden til den irske kennel klubben (IKC).
Det ble i 2013 for første gang registrert en hund i Norge som del av det
internasjonale utavlsprogrammet, Craigrua Dahy (X1) eid av Arild Tveten Aune.
Det ble i 2015 for første gang født et X2-kull med ni valper i Norge etter Craigrua
Dahy (X1) og Alvertoppens Ice-T. Alle valpene har korrekt fenotype (ser ut som
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irsk rød og hvit setter), og nyter dermed like rettigheter hva angår jaktprøver,
utstilling og avl som alle andre registrerte hunder.
I tillegg ble det importert en ny hannhund med korrekt fenotype fra Irland i
2015, Craigrua Kaz(X2) av Marita Thomassen i Sauda, som ble omregistrert fra
IKC til NKK i 2016 og som ble kåret til Årets irsk rød og hvit setter i 2016. Alle
avkom etter utavl med riktig fenotype (ser ut som irsk rød og hvit setter) kan
stilles på utstilling og jaktprøver, og nyter samme rettigheter som alle andre
registrerte hunder.
Det ble i 2015 også importert en rød tispe med hvite markeringer, Dalriach
Venetian Red (X2) fra en godkjent utavlsparring i Skottland. Andre generasjons
avkom med feil fenotype vil bli registrert, men på stamtavlen skal det bemerkes
”kan ikke brukes i avl”(avlsperre). Eventuell avvik fra avlsperren må behandles
og godkjennes av utavlskomiteen i Irland.
I 2016 ble det importert og registrert en førstegenerasjons utkrysshund, Pallas
Green Latest Storm (IKCZ51355(X1)). Dette er en rød hannhund med hvite
markeringer. ”Første generasjon utavl (X1), som ikke har riktig fenotype (ikke
ser ut som irsk rød og hvit setter), kan ikke stilles på utstilling, men kan stilles
på jaktprøve for stående fuglehunder.” Ingen avlsrestriksjoner utover normale
krav for rasen, avkom merkes med (X2).
Det ble også importert en annengenerasjons utkrysshund, tispen Craigrua Lola
(IKCA07567(X2). Denne har korrekt fenotype. ”Alle avkom etter utavl med riktig
fenotype (ser ut som irsk rød og hvit setter) kan stilles på utstilling og
jaktprøver, og nyter samme rettigheter som alle andre registrerte hunder.”
I tillegg er det importert to tredjegenerasjons utkrysshunder, en hannhund og en
tispe, med tre forskjellige utkrysslinjer i stamtavlen. Disse ble registrert i 2017.
Dette er Craigrua Nathan (IKCA20373(X3)) eid av Gisle Mæland, og Craigrua
Nina (IKCA20369(X3)) eid av Leif Gelius Pedersen.
I 2017 ble det for første gang også søkt og godkjent en ”norsk”
førstegenerasjons utkryssparing. Det er irsk rød og hvit setter Alvertoppens Ice-T
(NO52120/10) og irsk setter Skogrypas Black Hawk (NO55510/11). Oppdretter
er Merete og Thomas Ottesen. Paring planlagt ved førstkommende løpetid i
2018. Dette vil være den niende utavlsparingen som del av det internasjonale
utkryssprogrammet.
Det gjøres nå regelmessig godkjente utavlsparringer mellom irsk rød og hvit
setter og irsk setter i hovedsak i Irland men også i andre land, slik at tilsiget av
nytt genetisk materiale til rasen sakte men sikkert stiger.
Avlsrådet er meget fornøyd med at antallet importer fra utkrysslinjer stiger, og
at det er representanter fra de fleste utkrysslinjene i landet. Forhåpentligvis vil
importene inngå i den norske avlen på sikt, slik at det genetiske mangfoldet i
rasen øker, også i Norge.
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Anvisninger til oppdretter:
•

I utvelgelsen av avlsdyr til bruk i programmet, bør du etterstrebe å bringe
inn ubeslektede linjer, men viktigere er det å nøye overveie egenskaper,
styrker og svakheter til begge hundene i den foreslåtte paringen, inkludert
gemytt, framtoning, jaktlige egenskaper etc.

•

Underliggende for ditt valg av individer, både hva angår irsk rød og hvit
setter og irsk setter, bør være forståelsen for at irsk rød og hvit setter er
en brukshund og avlens krav til bruksegenskaper.

Dette er en viktig mulighet til å ta tak i problemene med en begrenset genetisk
base og sikre fremtiden for irsk rød og hvit setter. Det er en betydelig mengde
tid og innsats påkrevd fra oppdretternes side for at dette programmet skal bli en
suksess. Innsatsen er høyt verdsatt.

4.2 Utstilling
NISK holder fast på vårt fokus med å fremme rasen som en funksjonell,
rasetypisk jakthund. Vi jobber kontinuerlig med dette, og opplever at man ser
flere og flere hunder som både representerer et høyt nivå eksteriørt og jaktlig. Vi
ser stadig flere dobbeltchampions i rasen og også som representanter både
under NM-lag, og som plasserer seg i store finaler. I 2017 fikk vi også tre nye
irsksettere med tre ulike championater.
NISK fortsetter arbeidet for at dommere med jakthunderfaring skal dømme vår
rase, og har derfor stilt seg positive til at flere dommere fra gruppe 7 får
påbegynne elev- og aspirantarbeid på rasen. Det er også mange som har ytret
ønske om og meldt behov for en eksteriørdommerkonferanse, noe hovedstyret
også ønsker å arbeide for å tilrettelegge.
NISK ved hovedstyret har også i 2017 vært medarrangør på Fellesutstillingen på
Hvalstjern. Det var Irene Krokstad som dømte de oppmøtte irske settere, det var
dessverre ingen irsk rød og hvit setter påmeldt. Det var SS Høst eid av Finn
Karlsen som ble BIR, oppdretter er Solveig Sikkeland. Vi ønsker også i år å rette
en stor takk til Bente Svebak som hat stilt opp som NISK sin representant i
Fellesutstillingskomiteen!
I august hadde vi vår 100-års jubileumsutstilling avhold på Dombås i forbindelse
med jubileumsprøven. Den ble dømt av NISK æresmedlem Vigdis Nymark. Det
var godt oppmøte og begge raser var representert. Beste hund denne dagen var
Fokker’s Finka til Arild Ove Østmo, hun er oppdrettet av R. og T. Berlinscy. Best i
motsatt kjønn ble Guri Mallas T-Ajtak som også eies av Arild Ove Østmo. Han er
oppdrettet av Guri Eggen. Beste valp var irsk rød og hvit setter Maregårdens
Explorer eier og oppdretter Gun Carmland. BIS veteran ble NSEUCH NJCH
Follsjøens Emilie, eid av Eldri Kjørren og oppdrettet av Rune Tyvold.
I 2015 ble det bestemt at alle irsksettere skal høydemåles på utstilling i 2016 og
2017 for å se hvordan rasen ligger sammenlignet med standarden. Dette er også
viktig for å kunne gjenta et slikt måleprosjekt i fremtiden for å se på en eventuell

36

utvikling. Størrelsen er vesentlig for rasetypen og ikke minst rasens funksjonelle
egenskaper. Dette prosjektet er godkjent av Norsk Kennel Klubb og dommere og
utstillingsarrangører er orientert. Etter gjennomgang av alle innsendte kritikker
hvor hundens høyde var påført, fant vi at de målte hannhundene i snitt målte 63
cm og tispene 57,6 cm. For hannhunder sier rasestandarden at de skal ligge
mellom 58 og 67 cm, det vil si at utvalget ligger 1,5 cm over medianen. For
tisper sier standarden mellom 55 og 62 cm, og de målte tispene lå da om lag 1
cm under medianen. Slik det vurderes ut fra dette resultatet, er det ikke påkrevd
med noen ekstraordinære tiltak med tanke på høyde. Nåværende styre håper at
det kan gjøres en ny runde med måling om noen år for å se om dette forblir
stabilt eller om det endrer seg.
Videre har våre avdelinger avholdt flere jubileumsutstillinger i 2017 som det
redegjøres for i de respektive avdelingers årsberetninger.

5

Informasjon

Styret har fortsatt som mål at informasjonsarbeidet i klubben skal være av høy
kvalitet slik at medlemmene får god og relevant informasjon i alle de
informasjonskanaler klubben benytter. Siden det fortsatt pr i dag i hovedsak er
klubbens hjemmeside www.nisk.no og bladet Fuglehunden som er de viktigste
informasjonskildene, er det mest fokus på disse.
I tillegg har NISK som mange andre også sin egen profil på Facebook. Denne
brukes til informasjon og er en rask og grei måte å nå ut til en del av
medlemmene. På Facebook er det også åpent for en mer interaktiv dialog med
medlemmene. Alle avdelinger har i tillegg til hovedstyret egen Facebook side.
I tillegg informerer styret avdelingene/DR via epost.
Dessverre har informasjonen sviktet litt inneværende år. Imidlertid er dette
rettet opp og vi håper at dette ikke skal gjenta seg.

5.1 NISKs hjemmeside
Jørgen Krabbedal hadde ansvaret for hjemmesiden vår frem til han valgte å
trekke seg fra styret høsten 2017. Han gjorde en meget god jobb med jevnlige
oppdateringer og utlegging av stoff. Det skapte derfor en del vansker med å
legge ut stoff da Jørgen gikk ut av styret.
Flere av medlemmene i styret bidro så godt de kunne, men det er ikke gjort i all
hast å lære seg dette i tillegg til mange andre oppgaver. Vår nye sekretær
Vigdis Ingebrigtsen har gjort en stor innsats her, så vi regner med at
hjemmesiden skal fungere bra heretter.
Hjemmesiden er levende med tidsaktuell informasjon, og det bør være lett å
orientere seg på sidene. Vi oppfordrer avdelingene til å oppdatere info
vedrørende resultater og medlemmer i de respektive styrer osv.
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5.2 NISK i Fuglehunden
Nisk har fremdeles sine faste sider i Fuglehunden på lik linje med de andre
raseklubbene.
Hele 2017 var vi dessverre uten fast klubbredaktør for hjemmesidene våre i
Fuglehunden. Tor-Hartvig Bondø bidro sterkt til at vi klarte å samle inn nok stoff
til sidene våre.
Fra 01.01.2018 lykkes vi å få tak i ny klubbredaktør; Marit Skancke Langen.
Vi har igjen gjentatte ganger oppfordret avdelingene om å bidra med stoff og
bilder, men dette viser seg å være vanskelig å få inn. Selv om vi nå har en fast
klubbredaktør er vi avhengig av stoff/bilder, og tips om stoff for at vi skal klare å
fylle sidene våre i Fuglehunden.
Vi er helt avhengig av at medlemmene bidrar dersom vi ønsker at vi fortsatt skal
fylle sidene våre i bladet.
Mailadresse: info@nisk.no

6 Arrangement
6.1 Profilering – messer – med mer
Vi synes det er viktig å profilere klubben vår på bl annet messer. Som tidligere år
hadde vi stand på Camp Villmark.
Dette er en fin måte å få presentert klubben og for å vise frem vår flotte rase.
Sist år hadde Norsk Irsksetterklubb egen stand på Jakt og fiskedagene i
Elverum, august 2017.
Dette var svært vellykket og vi håper avd 3 vil påta seg også i år å representere
Norsk Irsksetterklubb på Jakt og Fiskedagene i Elverum.
NISK avd. 1 hadde i 2017 ansvaret for stand på Camp Villmark. Og som vanlig
representerte de klubben vår og Irsksetterrasen på en utmerket måte.
Alle våre avdelinger hadde opplegg over en eller flere dager hvor de markerte at
Norsk Irsksetterklubb feiret 100 år. Her var alt fra utstillinger, familieopplegg,
foredrag, jubileumsmiddager, Irsk folkemusikk, fremvisning av irsk River Dance,
lavvoleir med visning hva en Irsk Setter kan brukes til og mye mer. Hovedstyret
markerte 100 års jubileet med utstilling, jaktprøve, landskamp, foredrag,
grillaften og jubileumsmiddag på Dombås.
Representasjon
Leder i NISK representerte hovedstyret under feiringen av 100 års jubileet hos
avd 5 i Bergen.
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6.2 Utvalg
Eldri Kjørren er valgt inn som representant fra RU/NISK i NKK sin Særkomite for
utstilling
Jørn Presterudstuen er valgt inn som representant til hovedstyret i NKK.
6.3 Distriktsrepresentant
Ny Distriktsrepresentant i Finnmark etter at Christell Seljesether ønsket
avløsning.
Den nye Distriktsrepresentanten er Stein Viktor Håkonsen
7

Økonomi

7.1 Regnskap
Regnskap for driftsperioden 2017 fremgår i et eget vedlegg.

7.2 Revisjonsberetning
Revisjonsberetning for 2017 fremgår i eget vedlegg til regnskapet.

8

Forslag drift 2018

8.1 Handlingsplan
De tidligere vedtatte punkter i handlingsplanen jobbes videre med.
2017 dreide seg naturlig nok om planlegging og gjennomføring av 100 års
jubileet.
Ut over dette har det vært jobbet med vanlig drift av klubben.
Det er ønske om å arrangere en dommerkonferanse innen eksteriør. Dette er en
av sakene som vil stå på agendaen fremover.
Nåværende styre ønsker også å arrangere en ny avlskonferanse.
Dette må imidlertid ses i sammenheng med nytt styre, siden det kommer inn
flere nye medlemmer, - bl annet ny avlsrådsleder.
Det er fremdeles mange ting å fortsette å jobbe med, og kanskje spesielt med
tanke på videre avl og helse.
Gjennomgang av ny avlsplan.
Oppdatering av RAS
Gjennomgang av lover for Norsk Irsksetterklubb etter krav fra NKK
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8.2 Fastsette årskontingent for 2019
Ingen forslag om endring.
8.3 Innkomne forslag
Forslag innsendt av Vidar Molvær.
Svar fra hovedstyret til forslaget fra Vidar Molvær.
Konsekvensutredning «Fuglehunden»

Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg

8.4 Budsjett
Styret har på selvstendig grunnlag valgt å foreslå det fremlagte budsjettet.
Det er basert på bakgrunn av planlagte aktiviteter i 2018 og anslag over
medlemstall for 2018
Budsjettet fremgår av eget selvstendig dokument.

8.5 Valg
Valgkomiteens innstilling vedlegges som et eget dokument.
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