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1. Organisasjon
1.1. Avlsrådet er et fagutvalg som administrativt sorterer under styret, og rapporterer
følgelig fortløpende til dette.
1.2. Avlsrådet opptrer på vegne av klubben innenfor sitt funksjonsområde, og arbeider i
nær kontakt med styret.
1.3. Avlsrådet består av 4 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 1-3 år av
gangen. Et medlem skal spesielt jobbe opp mot og bør ha god kjennskap til rød og
hvit irsksetter. Ved forslag til valg søkes kontinuitet opprettholdt.
1.4. Leder av avlsrådet er også medlem av hovedstyret
1.5. Avlsrådets leder oppnevnes av generalforsamlingen, for øvrig konstituerer avlsrådet
seg selv og fastsetter sin egen arbeidsfordeling.
1.6. Avlsrådet har primært møte en gang i måneden. Ved liten saksmengde kan møter
arrangeres mindre frekvent.
2. Målsetting og oppgaver
2.1. Målsetting
- Avlsrådet skal i avlsrelaterte spørsmål jobbe for klubbens målsetting om å utvikle
den irske setter som en robust og sterk jakthund som fungerer utmerket på høyfjell,
så vel som i skog og på lavland. Irsksetteren skal i tillegg ha et funksjonelt og
rasetypisk eksteriør, et robust gemytt og en god helse.
2.2. Oppgaver
- Avlsrådet skal være styrets rådgivende organ i avlssaker.
- Avlsrådet skal være et veiledende og informerende organ for NISK’s medlemmer.
- Avlsrådet skal følge med i rasens utvikling når det gjelder viktige egenskaper som
jaktlige kvalitet, eksteriør og helse.
- Avlsrådet skal holde seg oppdatert på forskning og vitenskapelige publikasjoner
som omhandler avlsarbeid.
- Avlsrådet skal bidra til å gi medlemmer informasjon om rasens utvikling og
avlsarbeidet.
- Avlsrådet skal på eget initiativ kunne ta opp saker angående avlsspørsmål.
- Offentlige uttalelser eller informasjon fra avlsrådet som omhandler viktige eller
prinsipielle avlsspørsmål skal forelegges og godkjennes av styret.
3. Spesielle arbeidsoppgaver
3.1. Avlshunder
- NISK’s avlskriteriene (vedlegg 1) vedtatt i 1995, sist revidert i 2006, legger
grunnlag for avlsrådets godkjenning av hunder for avl, hvilket medfører at
avlsrådet ikke lenger anbefaler parringer, men snarere at parringer mellom
foreldredyr som tilfredsstiller klubbens kriterier for avlshunder er automatisk
godkjent så fremt avlsrådet ikke kan dokumentere uheldige resultater av lignende
kombinasjoner.
- Avlsrådet skal sørge for at siste versjon av klubbens avlskriterier til enhver tid
ligger tilgjengelig for medlemmer på NISK’s webside.
- Avlsrådet skal godkjenne avlshannhunder og avlstisper som tilfredsstiller NISK’s
kriterier for avl.
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- Avlsrådet skal sørge for at oppdatert liste over avlshannhunder og avlstisper til
enhver tid ligger tilgjengelig for medlemmer på NISK’s webside.
- Avlsrådet skal gjøre en kontinuerlig vurdering av avlskriteriene, og foreslå
endringer av disse dersom det er formålstjenelig.
- Avlsrådet skal veilede oppdrettere om valg av avlsdyr/kombinasjoner.
3.2. Valpeliste
- Avlsrådet skal utarbeide og oppdatere NISK’s valpeliste over valpekull godkjent
av NISK.
- Avlsrådet skal sørge for at oppdatert versjon av NISK’s valpeliste til enhver tid
ligger tilgjengelig for medlemmer på NISK’s webside.
3.3. Elitehunder
- Avlsrådet skal utarbeide og oppdatere liste over elitehunder etter de kriterier som
er satt for disse. Eier er selv ansvarlig for å sende avlsrådet nødvendig informasjon
om nye elitehunder.
- Avlsrådet sender ut diplomer til eier av elitehund når denne status oppnås.
3.4. Helse
- Avlsrådet skal til enhver tid holde seg oppdatert på utviklingen av irsksetterens
helsetilstand.
- Avlsrådet plikter å holde seg oppdatert på forskning og vitenskapelige
publikasjoner som omhandler hundehelse.
- Ved et økende helseproblem skal avlsrådet overfor styret foreslå tiltak for å
redusere dette, samt informere styret og medlemmer om situasjonen.
3.5. Eksteriør og gemytt
- Avlsrådet skal til enhver tid holde seg oppdatert på utviklingen av irsksetterens
eksteriør og gemytt, bl.a. ved gjennomgang av utstillingskritikker.
- Avlsrådet plikter å holde seg oppdatert på forskning og vitenskapelige
publikasjoner som omhandler eksteriør og gemytt.
- Hvis det observeres betenkelig store endringer på eksteriør og/eller gemytt skal
avlsrådet overfor styret foreslå tiltak for å motarbeide dette, samt informere styret
og medlemmer om situasjonen.
3.6. Data og statistikk
- Avlsrådet skal i samarbeid med styret tilrettelegge for bruk av databaser og
statistikk i avlsarbeidet.
- Resultater fra NKK’s DogWeb skal bearbeides for offentliggjørelse. Dette
innebefatter bl.a. statistikk på HD og premierte avkom på godkjente avlshunder,
og bruk av tallkarakterer fra jaktprøvekritikker og HD-resultater til utarbeidelse av
avlsindexer.
- Offentlige bestemmelser om datainformasjon i forhold til personvern skal
overholdes.
3.7. Representasjonslag
- Avlsrådet har ansvar for uttak av hunder til de lagmatcher som klubben deltar i
etter vedtatte statutter (vedlegg 2).
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- Hundeeier har selv ansvar for å sende inn hundens oppnådde resultater for å
komme i betraktning til et representasjonslag.
3.8. Årets hunder
- Avlsrådet har ansvar for å kåre årets hunder i NISK etter vedtatte statutter (vedlegg
3).
- Hundeeier har selv ansvar for å sende inn hundens resultater for å komme i
betraktning til årets hunder.
3.9. Vandrepremier
- Avlsrådet har ansvar for å dele ut vandrepremier etter vedtatte statutter (vedlegg
4).
- Hundeeier har selv ansvar for å sende inn hundens resultater for å komme i
betraktning til vandrepremier.
3.10. Avlskonferanse
- Avlsrådet skal annet hvert år arrangere en avlskonferanser for NISK’s medlemmer.
- Avlskonferansen skal fungere som et fagforum hvor klubbens oppdrettere og
hannhundeiere skal diskutere avl og avlsmål.
- Avlsråd plikter å bearbeide det som fremkommer ved avlskonferansen med en
innstilling til styret, som fatter vedtak om endringer dersom dette er aktuelt.
3.11. Årsmelding
- Avlsrådet skriver ved årets slutt en årsrapport til styret som legges ved styrets
årsmelding.
4. Annet
4.1. Økonomi
- Avlsrådets inntekter og utgifter inngår i NISK’s vanlige driftsregnskap.
4.2. Registrering, protokoll og arkiv
- Det føres protokoll over behandlingen av alle saker i rådet. Alle rådets papirer er
NISK’s eiendom.
4.3. Kontakter
- Avlsrådet kan ta kontakt med andre klubber, organisasjoner eller ekspertise innen
avlsrådets arbeidsområder, både innen og utenlands, hvis dette anses formålstjenlig
i avlsarbeidet.
4.4. Inhabilitet
- Medlemmer av avlsrådet fratrer i behandling av saker hvor vedkommende er
inhabil.
4.5. Endringer i arbeidsinstruksene
- Avslrådet selv eller styret kan ta initiativ til endring av arbeidsinstruksene for
avlsrådet ved behov. Endelige endringer må godkjennes av NISKs styre. En
revidering av arbeidsinstruksene bør skje hvert 3. år etter initiativ fra styret.
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Vedlegg 1

Årshjul for avlsrådet
Oppgaver og prosesser som er aktuelle gjennom hele året
Avlslister
Hannhundliste
Legge inn nye hunder
-Sjekke premiering
-Sjekke HD/CLAD
-Sjekke medlemskap
-Sjekke innbetaling gebyr
-Skrive inn dato/parringer ”Søk på hund”
Fjerne hunder
-Har brukt opp godkjente kull
-Dårlig HD statistikk
-Døde hunder
Tispeliste
Legge inn nye hunder
-Sjekke premiering
-Sjekke HD/CLAD
-Sjekke medlemskap
-Skrive inn dato/parringer
Fjerne hunder
-Døde hunder
Valpeliste
Legge inn nye kull
-Sjekke premiering foreldre
-Sjekke HD/CLAD
-Sjekke medlemskap
-Sjekke innbetaling gebyr
Søk på hund
Oppdateringer fra Dogweb
Ca. hver 14. dag
-Oppdatering HD
-Oppdatering nye kull
Oppdatering CLAD-resultater
En gang per måned – lister fra AHT, England
Kontinuerlig – sertifikater fra andre labber

5

Info fra avlsrådet
Avlslister
Nye hunder
Hunder som er tatt av liste
Dispensasjoner

Oppgaver og prosesser som utføres i bestemte perioder
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Frist
31.12
31.12

Oppgave
Elitehunder – lage diplomer og sende til eiere
Årsberetning – skal sendes ut 6 uker før GF

04.09

Uttak NM lag – beregne poeng, ta ut lag og reserve, melde på

15.12
15.12

Kåring årets hunder
Utdeling av vandrepremier

Fuglehunden
Utsendelse
1. Januar
1. Mars

Nummer
FH1
FH2

Manusfrist
1. desember
2. februar

Stoff fra avlsrådet

1. Mai
15. Juni

FH3
FH4

25. mars
10. mai

20. August

FH5

23. juli

-

1. November

FH6

1. oktober

-

-

-

Presentasjon av årets hunder og
vandrepremier
Info om frist elitehunder
Info om frist uttak NM-lag
Info om frist elitehunder
Info om frist årets hunder og
vandrepremier
Info om frist elitehunder
Info om frist årets hunder og
vandrepremier
Info om frist elitehunder
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Vedlegg 2

Avlskriterier for Norsk Irsksetterklubb
NISK’s avlskriterier for hannhunder
Jaktprøve
- Oppnådd 1.UK eller 1.AK før fylte 4 år gir godkjenning til 5 parringer.
- Oppnådd 1.UK og 1.AK eller 2*1.AK eller 1.AK og VK premie før fylte 4 år gir
godkjenning til 15 parringer, (105 valper), maksimum 5 parringer pr. år.
Utstilling

- Oppnådd minst 2. premie
NISK’s avlskriterier for tisper
Jaktprøve
- Oppnådd 1.UK eller 2.AK
Utstilling
- Oppnådd minst 2. premie
Krav til både hannhunder og tisper
- Fri for HD (tidligere avkom, hvorav minst 12 røntget, kan maks. ligge 10 % under
rasens snitt).
- Testet fri eller arvelig fri for CLAD
Fri for arvelige defekter som haleknekk, bittfeil ol.
- Selv være sykdomsfri.
Godt gemytt (kan kreves dokumentert fra 2 utstillingsdommere).
- Innavl, far-datter eller mor-sønn godkjennes ikke.
Avlsrådet kan avslå godkjenning med basis i kombinasjonens eller foreldres nære
slektskap dersom det kan henvises til uheldige resultater.
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Vedlegg 3

FORSLAG TIL NORSK IRSKSETTER KLUBB’s
GENERALFORSAMLING 2007
Fra Avlsrådet

Angående godkjenning av utenlandske hannhunder for avl:
Ved godkjenning av hannhunder for avl har avlsrådet NISKs avlskriteriene å forholde seg til.
Det finnes allikevel tilfeller hvor det søkes om dispensasjon fra disse reglene, og hvor
avlsrådet må bruke skjønn. Noen av disse sakene er av lik karakter, og for at disse skal kunne
behandles så likt som mulig mener avlsrådet at det bør ligge noen retningslinjer til grunn for
vurderingen.
Forslag:
- Utenlandske hannhunder som importeres for avl, og som ikke tilfredsstiller
NISKs avlskriterier, kan ikke godkjennes for mer enn 5 parringer.
- Det kan ikke gis dispensasjon fra HD-/CLAD-krav.
- Etter 5 parringer vurderes avkom, og hvis hunden avler likt eller bedre enn
gjennomsnittet for norske avlshanner kan avlsrådet godkjenne flere parringer.
- Hvis hannhunden i løpet av tiden i Norge oppnår premieringer som kvalifiserer
til 15 parringer, vil dette innvilges på samme måte som for norske hannhunder.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med en justering; utenlandske hannhunder som brukes i
avl i Norge kan ikke dispenseres fra krav til utstillingspremie.
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Vedlegg 4

STATUTTER
FOR
UTTAK AV
NM-LAG
I NORSK IRSKSETTERKLUBB

Sist revidert av Norsk Irsksetterklubb’s Generalforsamling 3. februar 2007

Regler:
Alle irsksettere uansett nasjonalitet (registreringsland) teller med
Hundene må være minst 10 % norskeid
Førers nasjonalitet er åpen
Poengberegning som for Jaktchampionat benyttes
Premier oppnådd på høstprøver teller dobbelt i forhold til premier oppnådd på
vinterprøver
- Resultatene som skal telle med må være oppnådd i Norge
- Eier må være medlem i NISK og ha betalt kontingent før 1.7 samme år
-
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Vedlegg 5

STATUTTER
FOR
KÅRING AV
ÅRETS HUNDER
I NORSK IRSKSETTERKLUBB

Sist revidert av Norsk Irsksetterklubb’s Generalforsamling 3. februar 2007

1. ÅRETS IRSKSETTER
2. ÅRETS UNGHUND
3. ÅRETS HØYFJELLSHUND
4. ÅRETS SKOGSFUGLHUND
5. ÅRETS LAVLANDSHUND
6. ÅRETS UTSTILLINGSHUND SOM ER JAKTPREMIERT
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GENERELLE REGLER
-

Alle irsksettere uansett nasjonalitet (registreringsland) teller med
Hundene må være minst 10 % norskeid
Førers nasjonalitet er åpen
Resultatene som skal telle med må være oppnådd i Norge
Eier må være medlem i NISK og ha betalt kontingent før 1.7 samme år
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CHAMPIONATREGLER
Det gis poeng etter følgende kriterier:
1.pr. UK
1.pr. AK

= 2 poeng
= 3 poeng

1.pr. UK/AK kombinert
1.pr. AK fullkombinert

= 2 poeng (maks inntil 5 ganger/poeng totalt)
= 5 poeng

1.pr. Norsk Derby kvalifisering
2.pr. Norsk Derby kvalifisering

= 2 poeng
= 1 poeng

1.pr. Norsk Derby semifinale
2.pr. Norsk Derby semifinale
3.pr. Norsk Derby semifinale

= 3 poeng
= 2 poeng
= 1 poeng

1.pr. Norsk Derby finale
2.pr. Norsk Derby finale
3.pr. Norsk Derby finale
4.pr. Norsk Derby finale
5.pr. Norsk Derby finale

= 5 poeng
= 4 poeng
= 3 poeng
= 2 poeng
= 1 poeng

1.pr. Unghund Grand Prix
2.pr. Unghund Grand Prix
3.pr. Unghund Grand Prix

= 3 poeng
= 2 poeng
= 1 poeng

1.pr. Sør Norsk Mesterskap
2.pr. Sør Norsk Mesterskap
3.pr. Sør Norsk Mesterskap

= 3 poeng
= 2 poeng
= 1 poeng

1.pr. Forus Open
2.pr. Forus Open
3.pr. Forus Open

= 3 poeng
= 2 poeng
= 1 poeng

1.pr. Artic Cup
2.pr. Artic Cup
3.pr. Artic Cup

= 3 poeng
= 2 poeng
= 1 poeng

Ved NM-lagkonkurranse får de 6 beste hundene individuelt fra 6-1 poeng. Alle hunder som
kvalifiserer seg til Norsk Derby Finale får et poeng.
VK: 1. VK
2. VK
3. VK

= 3 poeng
= 2 poeng
= 1 poeng

VK semifinale:

1. VK
2. VK
3. VK
4. VK

= 4 poeng
= 3 poeng
= 2 poeng
= 1 poeng
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VK finale:
Premiering fra VK finale berettiger til poeng som varierer med antall startende hunder etter
følgende tabell:
Antall
Inntil 30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100 osv.

1. VK
3
4
5
6
7
8
9
10

2. VK
2
3
4
5
6
7
8
9

3. VK
1
2
3
4
5
6
7
8

4. VK
0
1
2
3
4
5
6
7

5. VK
0
0
1
2
3
4
5
6

6. VK
0
0
0
1
2
3
4
5

Praktisering i VK: Ved innføring av VK-premie fra finalen i registreringsbeviset, må
arrangøren i tilknytning til premiegraden notere antall startende hunder totalt i Vinnerklasse.
En hund kan, under en og samme prøve, oppnå poeng fra både VK og VK finale, evnt. også
fra VK semifinale. Ved lukket prøve gis det poeng bare i kvalitetsklasse.
Det gis tilleggspoeng etter følgende skala:
CK
CACIT
Res.CACIT
ÆP Skogsfuglprøve

= 1 poeng
= 2 poeng
= 2 poeng
= 2 poeng
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POENGSKALA FOR ÅRETS UTSTILLINGSHUND SOM ER
JAKTPREMIERT
De tre beste utstillingsresultatene vil bli gjeldende og gi poeng etter følgende poengskala:
Antall hunder på utstillingen:

1-5

6-10

11-20

21-30

over 30

1. BTK/BHK
2. BTK/BHK
3. BTK/BHK
4. BTK/BHK

1
0
0
0

2
1
0
0

3
2
1
0

4
3
2
1

5
4
3
2

BIR
BIM

= 2 tilleggspoeng
= 1 tilleggspoeng
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1. ÅRETS IRSKSETTER
- Poengberegning som for Jaktchampionat benyttes
- Når to eller flere hunder står med lik poengsum etter poengberegning etter
championatregler avgjøres rekkefølgen ved å ta hensyn til oppnådde 2. og 3. premier
- Krav til minimum 2. premie på utstilling

2. ÅRETS UNGHUND
- Poengberegning som for Jaktchampionat benyttes
- Når to eller flere hunder står med lik poengsum etter poengberegning etter
championatregler avgjøres rekkefølgen ved å ta hensyn til oppnådde 2. og 3. premier
- Krav til minimum 2. premie på utstilling
- Kun premier oppnådd i UK teller

3. ÅRETS HØYFJELLSHUND
- Poengberegning som for Jaktchampionat benyttes
- Når to eller flere hunder står med lik poengsum etter poengberegning etter
championatregler avgjøres rekkefølgen ved å ta hensyn til oppnådde 2. og 3. premier
- Kun premier oppnådd på høyfjellsprøver teller

4. ÅRETS SKOGSFUGLHUND
- Poengberegning som for Jaktchampionat benyttes
- Når to eller flere hunder står med lik poengsum etter poengberegning etter
championatregler avgjøres rekkefølgen ved å ta hensyn til oppnådde 2. og 3. premier
- Kun premier oppnådd på skogsfuglprøver teller

5. ÅRETS LAVLANDSHUND
- Poengberegning som for Jaktchampionat benytt
- Når to eller flere hunder står med lik poengsum etter poengberegning etter
championatregler avgjøres rekkefølgen ved å ta hensyn til oppnådde 2. og 3. premier
- Kun premier oppnådd på lavlandsprøver teller

6. ÅRETS UTSTILLINGSHUND SOM ER JAKTPREMIERT
- Poengberegning etter skala i tabell side 6 benyttes
- Hunden må være jaktpremiert i det samme år
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Vedlegg 6

STATUTTER
FOR
VANDREPREMIER
I NORSK IRSKSETTERKLUBB

Sist revidert av Norsk Irsksetterklubb’s Generalforsamling 3. februar 2007

1. D´Joucepokalen av 1932 for irsksetter unghund
2. Rowen av Kilpeacons vandrepokal av 1940
3. John Borges oppmuntringspremie for irsksetter unghund
4. Krystallvasen av 1957, finske venners vandrepokal
5. Husse og Mattes beger av 1968
6. Tannypokalen for VK av 1973
7. Garmpokalen av 1974 for AK
8. Int.Ch. Petter Pan-pokalen av 1977
9. Dobbeltchampion Vinsterens Kims vandrepremie av 1987
10. Bjørg og Arne Holmeslands gavepremie av 1987
11. Norsk Pointerklubbs vandrepremie 1987
12. Norsk Vorstehhunds vase av 1987
13. Moanruad – John Nashs minnepremie I av 1989
14. Moanruad – John Nashs minnepremie II av 1989
15. Arne Holmeslands minnepremie av 1994
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Statutter
1. D´Joucepokalen av 1932 for irsksetter unghund
- Beste irsksetter unghund med 1.UK på NISKs høyfjellsprøve
- Resultater fra alle NISKs høyfjellsprøver teller
- Står to eller flere hunder likt gjelder samtlige premieringer på NISKs prøver
- Premien går evig
2. Rowen av Kilpeacons vandrepokal av 1940 (vunnet til odel og eie 2001)
-

Beste Irsksetter på NISKs skogsfuglprøve med 1.AK
Må ha 1.premie på utstilling
Resultat fra alle NISKs skogsfuglprøver teller
2001: NJUCH Fugloddens Tanja, Toralf Egeland (til odel og eie).

3. John Borges oppmuntringspremie for irsksetter unghund
- Beste irsksetter i UK på NISKs høyfjellsprøver med minimum 2. premie på
utstilling
- Står to eller flere hunder likt gjelder samtlige premieringer på NISKs prøver
4. Krystallvasen av 1957, finske venners vandrepokal
- Beste irsksetter i VK på NISKs høyfjellsprøve
- Vinnes 3 ganger
5. Husse og Mattes beger av 1968
- Tildeles den forståelsesfulle ektemake
- Ektemaken kan ikke selv føre hund
6. Tannypokalen for VK av 1973 (til odel og eie i 2003)
- Tildeles eier som får flest poeng med en eller flere irsksettere i VK på norske
prøver
- Må vinnes 5 ganger
- 2003: ”US” T-Manus, Lars Chr. Raastad (til odel og eie).
7. Garmpokalen av 1974 for AK
- Beste irsksetter med 1.AK på NISKs høyfjellsprøver eller der NISK er medarrangør
- Hunden må ha 1 AK på utstilling
8. Int.CH Petter Pan-pokalen av 1977
- Irsksetter ført av eier og premiert på minst to av tre prøvetyper (høyfjell, skog,
lavland)
- Skog teller mest og tre prøvetyper går foran to
- Må vinnes 3 ganger med forskjellige hunder
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9. Dobbeltchampion Vinsterens Kims vandrepremie av 1987
- Beste irsksetter i VK på norske prøver
10. Bjørg og Arne Holmeslands gavepremie av 1987
- Best irsksetter i AK etter poengberegning
- Må vinnes 3 ganger
11. Norsk Pointerklubbs vandrepremie 1987
- Beste irsksetter på trippelprøven
- Må vinnes 3 ganger
12. Norsk Vorstehhunds vase 1987 (til odel og eie 2003)
- Beste irsksetter på skog som også er premiert på lavland
- Må vinnes 2 ganger
- 2002: Rødliens Heidi, Laila Hope (til odel og eie).
13. Moanruad – John Nashs minnepremie I av 1989
- Beste irsksetter i UK – vinter på NISKs prøve
- Overlatt til avdelinger (Nøsen og Tydal).
14. Moanruad – John Nashs minnepremie II av 1989
- VK-vinner – høst på NISKs prøve
- Overlatt til avdelinger (Nøsen og Tydal).
15. Arne Holmeslands minnepremie av 1994
- Årets irsksetter
Når 2 eller flere hunder står med lik poengsum etter gjeldende statutter avgjøres
rekkefølgen med å ta hensyn til andre premier, dvs. 2. og 3. premier.
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