Handlingsplan 2022
Mål (RAS)

Jaktegenskaper
▪ Rød IS skal hevde seg blant topp 6 innenfor NM individuelt for stående fuglehunder
(høyfjell, vinter, lavland og skog)
▪ Rød IS skal være blant topp 3 innenfor NM lag (høyfjell, vinter og lavland)
▪ Rød og hvit IS skal får premier i alle kvalitetsklasser
▪ Øke andelen av irsksettere som deltar på jaktprøver
Helse
▪ Godkjenning av RAS 2019 – 2024 (RS 2021)
▪ Irsk setter skal ha en sunn og god helse, og fremstå som en frisk rase
▪ Kartlegging

Gemytt
▪ Promotere irsk setter som mentalt sterke brukshunder
▪ Ingen gemyttanmerkinger på jaktprøver eller utstilling
▪ Legge til rette for kurs og sosialisering for unghunder

Eksteriør
▪ 3 røde IS NUCH
▪ Flere irsksettere på utstilling, oppfordre avdelinger til å sammen
arrangere større utstillinger
▪ Flere eksteriørdommere for vår rase
▪ Ha statistikk over dommere/ premier (kalibrering)
Medlemmer
▪ 1800 medlemmer, gradvis økning
▪ Tilbud om lokale medlemsmøter, kurs og samlinger
▪ Informasjon på NISK sidene i FH, hjemmesiden, medlemsmail og Facebook
Organisasjonen
▪ Sette i gang en prosess for drøfting av en eventuell endring av vår
organisasjonsmodell

Tiltak
Jaktegenskaper
Ha gjennomført dressurkurs/»ro i oppflukt»
Ha gjennomført treningssamling i
fjell/skog/lavland (med økonomisk støtte fra HS
til terrengleie)
Arrangere instruktørkurs fase 1 og 2
Oversikt over instruktører på hjemmesiden
Publisere statistikker over viltfinner- og
standindekser på jaktprøver

Hvem?
Avdelingene
Avdelingene

Helse
Helseundersøkelse om forekomst av
overgangsvirvel og epilepsi hos irsk setter
Presentasjon av helseundersøkelsen og videre
arbeid (RS 2022)
Helsetester i forhold til avlskrav
Informasjon til oppdrettere med artikler i FH

Hvem?
Styret

Gemytt
Ha oversikt over anmerkninger på prøver og
utstillinger
Avle på harmoniske og mentalt sterke individ

Hvem?
Styret

Unghundsamling med foredrag og dressur
Eksteriør
Kurs i anatomi og bevegelse (digitalt)
Handlerkurs
Samarbeide om å holde utstillinger
Invitere nyutdannede dommere til utstillinger
Tilbakemelding fra NKK/DUK
Medlemmer
2000 medlemmer 31.12.
Bredt aktivitetstilbud
Aktiv oppdatert bruk av våre medier

Organisasjon
Møte mellom styret og avdelinger/ DR 2 g.pr.år
Spørreundersøkelse til avdelinger/DR ang. vår
organisasjonsmodell og lover
Opprette arbeidsgruppe som jobber med en evt.
endring av vår modell frem mot RS 2022

Status

styret
Avdelingene
Avlsrådet

Status

Styret
Styret
Styret
Status

Avlsråd /
oppdrettere
Styret/ avdelinger
Hvem?
Styret
Avdelingene
Avdelingene
Avdelingene
Uts.ansvarlig

Status

Hvem?
oppdrettere
Avdelingene/
styret
Styret/redaktør/
avdelinger

Status

Hvem?
Styret
Styret

Status

Styret/ RS

