Dansk - norsk vennskapskamp på Nøsen 24. aug. 2007 ved NISKs jubileumsprøve 90 år.
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Dagsordren

1.1

Innkalling til
Generalforsamling i Norsk Irsksetterklubb
Tid: Lørdag 9. februar 2008 kl 1230
Sted: Tromsø
Dagsorden:
1.
Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.
Fastsette representantenes stemmer
3.
Valg av dirigent, sekretær og protokossunderskrivere
4.
Beretning for perioden 2007
5.
Regnskap for perioden 2007
6.
Hovedstyrets forslag til handlingsplan
7.
Fastsette årskontingent
8.
Hovedstyrets forslag til budsjett
9.
Innkomne forslag
10.
Valg.
Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer av NISK. Medlemmene har talerett, men ikke stemmerett. Stemmeretten er tillagt de valgte representantene fra avdelingene og distriktene somm innehar
stemmer etter medlemstall.
Distriktssamling
I forbindelse med generalforsamlingen vil det bli innkalt til distriktssamling. Denne starter søndag 10.
februar kl 1000.
”Avlrådets time” – informasjon NISKs hjemmeside
I fortsettelsen av distriktssamlingen etter lunsj gjennomføres ”avlrådets time” og drøfting av informa-
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Agenda NISKs Generalforsamling i Tromsø 9.2.2008
Tidsdisp

Tema

Ansvar

1230 – 1235

Åpning, godkjenning av innkalling og
dagsorden

Leder

1235 – 1245

Fastsette representantenes stemmer

Sekretær

1245 – 1250

Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og
protokollunderskrivere

Leder

1250 – 1415

Årsberetning 2007

Dirigent, styremedlemmer
(SM) og funksjonsansvarlig

1415 – 1430

Regnskap 2007

SM forretningsfører og
sekretær

1430 – 1445

Pause, kaffe/drikke

Dirigent og sekretær

1445 – 1515

Hovedstyrets forslag til handlingsplan

Dirigent, SM og
funksjonsansvarlig

1515 – 1520

Fastsette årskontingent

Sekretær

1520 – 1530

Hovedstyrets forslag til budsjett

Leder, SM forretningsfører og
sekretær

1530 – 1630

Saker og innkomne forslag til
Generalforsamlingen

Dirigent, SM og forslagsstillere

1630 – 1645

Pause, kaffe/drikke og kaker

Dirigent – sekretær

1645 – 1715

Fortsettelse saker og innkomne forslag til GF

Dirigent, SM og forslagsstillere

1715 – 1740

Valg

Dirigent – leder av
valgkomiteen

1740 – 1745

Fastsette tid og sted for neste
Generalforsamling

1745 – 1800

Hedersbevisninger og påskjønnelser

1800 - 1930

Tid til egen disposisjon

1930

Apretif

Sekretær

2030

Festmiddag – sosial sammenkomst

Sekretær

Leder
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Agenda NISKs distriktssamling, avlrådets time og info hjemmeside
i Tromsø søndag 10.2.2008
Tidsdisp

Tema

Ansvar

1000 – 1200

Distriktssamling

Leder, repr avd og DR

1200 – 1230

Lunsj

Sekretær

1230 – 1330

”Avlrådets time” - prosjekt indexbasert avl

SM og leder avlsråd

1330 – 1500

Informasjon:

Redaktør hjemmeside og
NISK-sidene i ”Fuglehunden”
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•

Presentasjon av NISKs hjemmeside

•

Hvordan gjøre NISKs hjemmeside og
NISK-siden i ”Fuglehunden” til et sterkt
og komplementært info-medium?

•

Policy og etiske retningslinjer
”diskusjonsforun
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2.0

1

1
Norsk Irsksetterklubbs årsberetning for 2007
– utgave 2

1 Tillitsvalgte i NISK 2007
1.1 Styret

Norsk Irsksetterklubbs årsberetning for 2007 – utgave 2

• Leder
• Nestleder
1.1 Styret
• Styremedlem og leder avlsråd
• Leder
: Per Hallås
• Nestleder
Bjørbæk
• Styremedlem jaktprøver: Espen
og trening
og leder avlsråd
• Styremedlem
• Styremedlem
utstilling : Siri Kulberg
• Styremedlem jaktprøver og trening
: Karin Morstad
• Styremedlem forretningsfører
• Styremedlem utstilling
: Ingrid Frenning
• Vararepresentanter
• Styremedlem
forretningsfører
: Geir Tokle
1 Tillitsvalgte i NISK 2007

•

Vararepresentanter

: Per Hallås
: Espen Bjørbæk
: Siri Kulberg
: Karin Morstad
: Ingrid Frenning
: Geir Tokle
: Geir Tommy Keiseraas
: Tore Salvesen
: Geir Tommy Keiseraas
: Tore Salvesen

1.2 Avlsrådet

1.2 Avlsrådet

•
•
•
•

Leder•
•
Medlem
Medlem
•
Medlem

•

Leder
Medlem
Medlem
Medlem

:
: Siri Kulberg
:
: Laila Hope
: Per Sandanger :
: Jan-Erik Svandal

Siri Kulberg
Laila Hope
Per Sandanger
: Jan-Erik Svandal

Per Hallås! 4-2-08 11:16
Comment: Tilføyelse

1.3 Servicefunksjoner

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per Hallås! 4-2-08

Comment: Tilføye

Sekretær
: Ellen Bakke Dobloug
1.3 Servicefunksjoner
Redaktør
Fuglehunden NISK
: Ina Killingrød Greve
• Sekretær
: Ellen Bakke Dobloug
Redaktør NISKs hjemmeside
: Roald Elvenes
• Redaktør Fuglehunden NISK
: Ina Killingrød Greve
Redaktør Årboka
: Roy Robertsen
• Redaktør NISKs hjemmeside
: Roald Elvenes
Teknisk drift NISKs hjemmeside og
diskusjonsforum
: Stein Arne Sivertsen
• Redaktør Årboka
: Roy Robertsen
”Norgescupen”
:
Jan
Erik
Svandal
• Teknisk drift NISKs hjemmeside og
Regnskapsfører
: Grete Dahlen
diskusjonsforum
: Stein Arne Sivertsen
Valgkomite
: Roy Robertsen, Jan A Kingswick og Sigurd Tore
• ”Norgescupen”
: Jan Erik Svandal
Pettersen
• Regnskapsfører
Grete
Dahlen
Revisor
: Martin Veberg og:Leif
Stavdal

•

Valgkomite

2 Møter
2.1 Generalforsamling
og distriktssamling
• Revisor

: Roy Robertsen, Jan A Kingswick og Sigurd Tore
Pettersen
: Martin Veberg og Leif Stavdal

Generalforsamling og distriktssamling ble gjennomført i Gardermoen 10 – 11 feb 07. Styret,
representanter fra avdelinger og distrikt var til stede. Vedtak i enkeltsaker og handlingsplan har
vært retningsgivende for styrets drift av NISK i 07.

2 Møter

2.1 Generalforsamling
2.2 Styremøter

og distriktssamling
For å konstituere
det nye styret etter
avholdt Generalforsamling
og etablere nyi redaksjon
for
Generalforsamling
og distriktssamling
ble gjennomført
Gardermoen
klubbens hjemmeside, ble det gjennomført et fysisk møte i Tromsø 23 feb 07. I tillegg er det

10 – 11 feb 07. Styret,
representanter fra avdelinger og distrikt var til stede. Vedtak i enkeltsaker og handlingsplan har
vært retningsgivende for styrets drift av NISK i 07.
2.2 Styremøter

For å konstituere det nye styret etter avholdt Generalforsamling og etablere ny redaksjon for
klubbens hjemmeside, ble det gjennomført et fysisk møte i Tromsø 23 feb 07. I tillegg er det
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gjennomført 6 telefonmøter (1004, 2905, 0708, 0310, 2711 og 1812). Det planlegges ytterligere
1 styremøte i forkant av Generalforsamlingen i Tromsø 8 feb 08.
2.3 FKF og RU

Harald Bruflot fra Norsk Münsterländer Klubb (NMLK) ble valgt til ny leder av raseutvalget
(RU). NISKs sekretær Ellen Bakke Dobloug er også sekretær i Fuglehundklubbenes Forbunds
(FKF).
Leder avlsråd representerte NISK på FKFs representantsskapsmøte (RS) i Harstad 17 mar 07.
Leder deltok på FKFs møte på Gardermoen 22 mai 07 for å avklare raseklubbenes og
distriktsklubbenes rolle i FKF.
Det er gjennomført ytterligere i 4 møter (0703, 11-1205, 1408 og 2711) i RU. NISK var ikke
representert på møtene i RU: 0703 og 11-1205.
RU vil normalt avholde fire møter pr. år – i februar, mai, august og november.
3 Hovedaktiviteter
3.1 NISK 90 år

Norsk Irsksetterklubb ble stiftet 16. juni 1917. Dette ble markert ved en egen 90-års
”jubileumsprøve” på Nøsen 24 – 26 aug 07. Denne markeringen er nærmere omtalt under ”punkt
3.4 jaktprøver og trening”. Videre følger Avedlagt leders sammendrag av ”Norsk Irsksetterklubb
90 år – utvikling i fortid og nåtid”.
3.2 Avlsarbeide
3.2.1 Avlrådets årsberetning

Se egen Bvedlagt årsberetning fra avlsrådet.
3.2.2 Rød-hvit Irsksetter

I februar/mars var en plan for rød og hvit irsksetter (RHIS) med følgende mål ferdig utarbeidet:
• skape et miljø rundt rasen
• øke antall og avlsbredde
• fastsette avlskriterier
• søke internasjonalt samarbeid.
Den 23.til 25. mars ble det arrangert Irsk-Nordisk treningssamling for RHIS på Lenningen.
Hovedformålet var å:
• gi veiledning om føring av hund og jaktdressur
• se hva slags hundemateriell som finnes i Norden
Foruten generell informasjon og litt teori hadde vi ut to fulle instruksjonspartier hver dag. Edgar
Henriksen, Jim Sheridan og Jan-Erik Svandal instruerte. Lørdag holdt Jim Sheridan (profilert
internasjonal dommer, instruktør og oppdretter) foredrag om rasens historie, jaktlige egenskaper
og avlsmessige utfordringer. Etter foredraget var det lagt opp til diskusjonsmøte.
Under festmiddagen takket Gun Carmland og Staffan Castberg på vegne av SISK og deltakerne
for initiativet til samlingen og for muligheten til å trene i norske fjellterreng på ”hvit rype”.
Hilsenen var rettet både til oss som arrangerte samlingen og til NISK som klubb.
Avlsrådet i NISK behandlet på første styremøte etter prøvesesongens slutt avlskriterier for Rød
og Hvit irsksetter.
I skiftet mai-juni ble det sendt brev til den Irske rød og hvitsetterklubben (IRWS) hvor vi
skisserte en plan for videre arbeid med RHIS. Brevet var også var en søknad om samarbeid med
de nordiske landene om et eventuelt utavlsprogram.
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25. august (i forbindelse med 90 års-jubileet på Nøsen) ble det avholdt et møte mellom Norge,
Sverige og Irland vedrørende den videre gangen i et eventuelt utavlsprogram. Irland var da
representert ved Terry O’Leary, SISK ved Mayvor Johnsen og Gun Carmland og NISK ved
Edgar Henriksen og Jan-Erik Svandal.
Jubileumsprøven: Det deltok bare 3 røde og hvite irsksettere. Prøvens beste ble Craigrua Roge til
Gun Carmland.
Midt i oktober inviterte SISK/SIROVS til treningssamling i Bruksvallarna. Instruktører var
Mayvor Johnsen og Jan-Erik Svandal. Det var spennende og se igjen hundene som var på
Leningen og flere ”nye hunder” under andre føreforhold.
I november ble det avklart hvem som formelt deltar i den Nordisk-Irske gruppa som skal jobbe
med et eventuelt utavlsprogram. Fra Sverige deltar Mayvor Johnsen og Gun Carmland. De Irske
representantene er Terry O’Leary og Tor Erik Pape, mens NISK er representert ved Edgar
Henriksen og Jan-Erik Svandal.
Jaktprøveresultater:
Craigrua Roge til Gun Carmland fikk 1AK Lavland i Sverige i høst. Det er første gang en RHIS
får 1AK i Skandinavia. Vi gratulerer.
3.3 Jaktprøver og trening

Ansvarlig for jaktprøver og trening har i løpet 2007 utført og eller samarbeidet om
gjennomføring av flg. oppgaver:
Treningssamling Lenningen
Organisering av Irsk-Nordisk treningssamling og temakveld for rød & hvit irsksetter på
Leningen 23.-25. mars. Samarbeidspartnere: NISKs ”Rød-hvit” gruppe. Agenda: Foredrag ved
Jim Sheridan, møte, instruksjon og festmiddag.
Profilering og informasjon:
Gjennom året sendt innspill i form rapporter og artikler på NISK Web og i bladet Fuglehunden.
Ellers fortløpende svar på henvendelser via e-post og telefon fra ferske irsksettereiere angående
jakt, trening eller informasjon om NISK generelt.
Internasjonalt samarbeid:
Initiert og vedlikeholdt samarbeid med nordiske og irske søsterklubber i som invitasjoner,
informasjonsskriv, e-post og telefonhenvendelser i for- og etterkant av vårt 90-års jubileum og
tilhørende arrangementer.
NISK 90-års jubileum
Jubileet på Nøsen 24.-26. august ble organisert som et tredelt prosjekt bestående av
Jubileumsmiddag, Nordisk vennskapskamp og Jaktprøver for øvrig. Av dette hadde hovedstyret
v/ undertegnede og Per Hallås ansvar for Jubileumsmiddagen og den Nordiske
vennskapskampen, samt å ivareta vertskapsrollen, spesielt med tanke på æresmedlemmer og
utenlandske gjester (Irland, Island, Finland, Danmark og Sverige). NB: PowerPoint bilder.

NM lag – uttak og oppfølging
Samarbeidet også i år med Per Sandanger om uttak av NM-laget. Pers lange og solide erfaring
med poengberegning og uttak gjør prosessen meget enkel. Ellen B. Dobloug hjalp til med
9

Årsberetning 07

Norsk Irsksetterklubb

2.0

07.02.2008
4

innkjøp av dekken og profileringsmateriell mens Jan-Arild Kingswick deltok som lagleder.
Prøva ble også fulgt godt opp av Siri og avlsrådet forøvrig.
Økonomisk støtte VM Belgia
Det er gitt økonomisk reisestøtte på kr 3000,i forbindelse med deltakelse under VM i Belgia
07.02.2008
28.9. - 3.10. Det er første gang en norsk irsksetter har deltatt i et verdensmesterskap for stående
fuglehunder. Norge var representert ved US Redoks og Randi Schulze.

av dekken og profileringsmateriell
mens Jan-Arild Kingswick deltok som lagleder.
Revidering av jaktprøvereglene
le også fulgt godt
opp
av
Siri
og
avlsrådet
forøvrig.
I 2008 revideres jaktprøvereglementet,
en prosess som foregår

hvert 5. år. Undertegnede har på
og

misk støtte VM vegne
Belgia av hovedstyret nedsatt en dommergruppe bestående av Edgar Henriksen, Svein Bøe
gitt økonomisk reisestøtte
kr 3000,-Gruppas
i forbindelse
med deltakelse
undermed
VM iendringsforslag
Belgia
Johan Frpå
Kayser.
mandat
er å komme
samt koordinere
3.10. Det er første
gang en norsk irsksetter
harNISK.
deltatt i Edgar
et verdensmesterskap
for stående
høringsinnspillene
innen
Henriksen leder
gruppa og koordinerer prosessen.
nder. Norge var representert ved US Redoks og Randi Schulze.

Gjennomgang jaktprøvekritikker
ing av jaktprøvereglene
Gjennom begge
prøvesesongene
gjennomgås
samtlige har
jaktprøvekritikker
med hensyn til
evideres jaktprøvereglementet,
en prosess
som foregår hvert
5. år. Undertegnede
på
v hovedstyret nedsatt
en dommergruppe
bestående
av hund”
Edgar Henriksen,
og i tillegg til å legge inn bilder og holde
registrering
av data for
”Søk på
(Jan-ErikSvein
gjørBøe
dette
r Kayser. Gruppas
mandat er å komme
med
samtsesong
koordinere
Norgescupen
i gang).
Påendringsforslag
slutten av hver
gjennomgås samtlige jaktprøvekritikker mht
innspillene innen NISK. Edgar Henriksen leder gruppa og koordinerer prosessen.
gemyttanmerkninger. Statistikken viser i snitt en anmerkning pr. sesong, et mikroskopisk utslag

mgang jaktprøvekritikker
som vitner om at rasen ligger godt an mht gemytt.
m begge prøvesesongene gjennomgås samtlige jaktprøvekritikker med hensyn til
ring av data forRepresentasjon
”Søk på hund” (Jan-Erik
gjør dette i tillegg til å legge inn bilder og holde
i Sverige
cupen i gang). På
slutten oktober
av hver sesong
gjennomgås
samtlige
jaktprøvekritikkerfor
mhtrød & hvit irsksetter i Tänndalen
12.-14.
arrangerte
Sirovs
en treningssamling
anmerkninger. Statistikken viser i snitt en anmerkning pr. sesong, et mikroskopisk utslag
/Bruksvallarna. På programmet var to dagers trening i fjellet og festmiddag. Undertegnede
ner om at rasen ligger godt an mht gemytt.

takket
for initiativet og overrakte på vegne av NISK en gave til vertskapet ved Gun Carmland, Mayvor
entasjon i Sverige
Johnsen og Kjell Moen.

oktober arrangerte Sirovs en treningssamling for rød & hvit irsksetter i Tänndalen
allarna. På programmet
to dagers
trening i fjellet
og festmiddag. Undertegnede takket
Hundervar
som
har utmerket
seg spesielt
ativet og overrakte på vegne av NISK en gave til vertskapet ved Gun Carmland, Mayvor
Mange hunder har utmerket seg i løpet av året. Vi gratulerer spesielt
n og Kjell Moen.

Nina Nordby Kjelsberg og
”Lollipop” med fantastiske resultater gjennom hele året – noe som blant annet har ført til tittelen
som har utmerket
seg spesielt
”Årets
Irsksetter 2007”. Årets Hunder for øvrig er:
hunder har utmerket seg i løpet av året. Vi gratulerer spesielt Nina Nordby Kjelsberg og
•
Årets
unghund: Neadalens Super-Belle (Kristine og Torgeir Møst)
op” med fantastiske resultater gjennom hele året – noe som blant annet har ført til tittelen
•
Årets
høyfjellshund:
Irsksetter 2007”. Årets Hunder
for øvrig er: NSUCH NJCH Imigens Sa Lollipop (Nina Nordby Kjelsberg)
•
Årets
skogsfuglehund:
Killakee (Roald Kjellevold)
ts unghund: Neadalens Super-Belle (Kristine ogValheias
Torgeir Møst)
ts høyfjellshund:
NSUCH
NJCH
Imigens
Sa
Lollipop
(Nina
Nordby
Kjelsberg)
• Årets lavlandshund: NJCH Vieksas
Bastian
– (Gunnar Vik)

ts skogsfuglehund: Valheias Killakee (Roald Kjellevold)
ts lavlandshund:Nye
NJCH
Vieksas Bastianregistrert
– (Gunnar Vik)
jaktchampions
i løpet

av 2007 er:

tchampions registrert i løpet av 2007 er:

Norsk Jaktchampion:
”US” Rubella Nova
Gagganjunis Nieida
Imingens Sa Lollipop
Vieksas Kjæs

aktchampion: •
S” Rubella Nova•
ganjunis Nieida
•
ngens Sa Lollipop
•
ksas Kjæs

aktchampion (kombinert):
Norsk Jaktchampion (kombinert):
S” Red Oks
• ”US” Red Oks
-Storm

ulerer!

•

R S-Storm

Per Hallås! 4-2-08 11:15
Comment: Tilføyelser

Vi gratulerer!
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3.4 Utstilling

5
I år har NISK vært delarrangør i to store arrangement. Søndag 6. mai
07 deltok 292 hunder på
Fellesutstillingen på Hellerudsletta. I vår rase var det til sammen 49 rød/ rød og hvit irsksettere
som stilte, og dommer var Harald Aune. Anne Espelien som gikk ut av styret i 07 var til meget
4 Utstilling
stor
hjelp. Arrangementet
var meget
og det
alltidpå
trivelig å se så mange hunder
år har NISK vært
delarrangør
i to store arrangement.
Søndagvellykket,
6. mai 07 deltok
292erhunder
llesutstillingen samlet.
på Hellerudsletta.
I vår
detoss
til sammen
49 rød/
rød ogsom
hvit møter
irsksettere
I høst har
vi rase
fått var
med
Marianne
Holmli
på fellesmøtene og er med i
m stilte, og dommer
var Harald Aune.
Espelieni som
hovedkomiteen
for Anne
utstillingen
08. gikk ut av styret i 07 var til meget

or hjelp. Arrangementet var meget vellykket, og det er alltid trivelig å se så mange hunder
mlet. I høst har vi fått med oss Marianne Holmli som møter på fellesmøtene og er med i
Helga
3. og i4.
vedkomiteen for
utstillingen
08.november arrangerte vi eksteriørdommerkonferanse

sammen med NESK i Asker.
Per Harald Nymark hadde faglig og organisatorisk ansvar, og sammen med Vigdis Nymark
elga 3. og 4. november
vi eksteriørdommerkonferanse
sammen
med NESK i Asker.
gjorde arrangerte
han en formidabel
jobb. Også på dette
arrangementet
var Anne Espelien sterkt med. Hege
r Harald Nymark
hadde
faglig
og
organisatorisk
ansvar,
og
sammen
med
Vigdis
Nymark
Rosenlund organiserte rød/ rød og hvit irsksettere av ulik
type og linjer til bedømming for
orde han en formidabel jobb. Også på dette arrangementet var Anne Espelien sterkt med. Hege
deltakerne.
veldig
tilbakemelding
fra deltakerne, og spesielt ble
osenlund organiserte
rød/ rød Arrangementet
og hvit irsksettere fikk
av ulik
type oggod
linjer
til bedømming for
bedømmelsen
av
hundene
i
grupper
spennende.
En
utstillingschampion
fikk en variasjon i
ltakerne. Arrangementet fikk veldig god tilbakemelding fra deltakerne, og spesielt ble
fraspennende.
2. premieEntilutstillingschampion
CK. Det ble det fikk
diskusjon
av i iplenum etterpå. Det var også en
dømmelsen av bedømmelse
hundene i grupper
en variasjon
dømmelse fra 2.runde
premiepåtildette
CK. Det
blehøyde.
det diskusjon
av i plenum
etterpå.konferansen
Det var også ener at dommerskjønnet varierer, og
med
Erfaringen
fra denne
nde på dette med
Erfaringen fra er
denne
konferansen
er at dommerskjønnet
og
at høyde.
slike konferanser
nødvendig
i forhold
til diskusjon,varierer,
bedømmelse
og forståelse av
slike konferanser er nødvendig i forhold til diskusjon, bedømmelse og forståelse av
rasestandard
for
både
rød
og
rød
og
hvit
irsksetter.
sestandard for både rød og rød og hvit irsksetter.

Nye utstillingschampions
registrert
i løpet
ye utstillingschampions
registrert i løpet av 2007
er:

av 2007 er:

Follsjøens Coya
• Follsjøens Coya
Gagganjunis Oaivvi
• Gagganjunis Oaivvi
Neadalens Raia
• Neadalens Raia
Skottjønnas Turte

•

Skottjønnas Turte

gratulerer!

Vi gratulerer!

Per Hallås! 4-2-08 11:16
Comment: Tilføyelser

5 Profilering – Messen ”Hundeliv 2007”

Per Hallås! 4-2-08 11:1

og 4. november arrangerte Exporama Senteret AS på Hellerudsletta ved Oslo for 4. gang
3.5 Dette
Profilering
Messen
”Hundeliv
essen ”Hundeliv”.
har blitt–en
årlig begivenhet
for 2007”
alle hundeentusiaster. NISK deltok
gge dager med 3.
en og
stand
man promoterte
irsksetteren,
- både
rød og rød
hvit.
Vi deltok
4. hvor
november
arrangerte
Exporama
Senteret
ASogpå
Hellerudsletta
ved Oslo for 4. gang
så i raseparadenmessen
hver dag,
og fikk vist frem
fine har
eksemplarer
begge
raser. Lenefor
Moen,
”Hundeliv”.
Dette
blitt en av
årlig
begivenhet
alle hundeentusiaster. NISK deltok
arin Morstad, Jan Erik Svandal, Rita Haadem, Sven Eriksen og Ellen B. Dobloug bemannet
begge dager med en stand hvor man promoterte irsksetteren, - både rød og rød og hvit. Vi deltok
anden på skift og tegnet nye medlemmer, solgte klubbartikler og reklamerte for vår
også i raseparaden hver dag, og fikk vist frem fine eksemplarer av begge raser. Lene Moen,
kthundrase.

Comment: Tilføyelser

Karin Morstad, Jan Erik Svandal, Rita Haadem, Sven Eriksen og Ellen B. Dobloug bemannet
6 Informasjon standen på skift og tegnet nye medlemmer, solgte klubbartikler og reklamerte for vår
6.1 NISK-sidenejakthundrase.
i ”Fuglehunden”

år, som tidligere år, har tidsskriftet ”Fuglehunden” kommet ut med 6 nr. Dette vil vi også
rtsette med i 2008. Som redaktør sliter jeg til tider med å få inn nok stoff til å fylle alle våre
3.6 Informasjon
der. Dette er litt synd når vi har en såpass stor rase hvor det hadde vært gøy å få brukt
esteparten av sidene
er tildelt. (7 stk)
3.6.1viNISK-sidene
i ”Fuglehunden”

I år, som tidligere år, har tidsskriftet ”Fuglehunden” kommet ut med 6 nr. Dette vil vi også
våre

hvert nr prøver vi
å ha et tema,
jeg synes
vi redaktør
klarer forholdsvis
greit.
fortsette
mednoe
i 2008.
Som
sliter jeg
tilKlubbsidene
tider med åblir
fåjoinn nok stoff til å fylle alle
ye preget av hunder som gjør det bra, (avlshunder, champions, elitehunder mm.) Her har jeg
sider. Dette er litt synd når vi har en såpass stor rase hvor det hadde vært gøy å få brukt
tt god hjelp av Siri (leder avlsråd) til å kvalitetssikre de hundene som blir presentert med status
mesteparten
sidene
m elite, avlshund
osv. Takk forav
god
hjelp!!vi er tildelt. (7 stk)

I hvert nr prøver vi å ha et tema, noe jeg synes vi klarer forholdsvis greit. Klubbsidene blir jo
mye preget av hunder som gjør det bra, (avlshunder, champions, elitehunder mm.) Her har jeg
fått god hjelp av Siri (leder avlsråd) til å kvalitetssikre de hundene som blir presentert med status
som elite, avlshund osv. Takk for god hjelp!!
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Ellers har jeg til tider savnet medlemmenes interesse for å øke nivået på klubbsidene. Skal det bli
fine sider er jeg også avhengig av å få nok stoff. Jeg vil trekke frem 6-07 som et ”møsterblad”
for hvordan jeg ønsker at sidene skal se ut. Dette var veldig gøy å lage fordi jeg hadde mulighet
til å velge ut stoff som jeg følte var av stor interesse for medlemmene. Synes også det var veldig
kjekt at vi fikk til en fin presentasjon på fellessidene om NISKs jubileum. Takk for god hjelp,
Per (leder)!
Alle redaktørene samt Jens Engen har i høst ringt rundt til medlemmer i de forskjellige klubbene
for å høre hvordan de synes bladet er. I skrivende stund har vi ikke fått tilbake resultatene, men
etter hva jeg har hørt virker de fleste relativt fornøyd med bladet.
Ellers vil jeg takke for et godt samarbeid i 2007, og håper det blir like bra i 2008. Jeg vil også
komme med en bønn til alle som sender meg stoff. Dere bes utarbeide dokumentet i word (ikke
innlimt i en mail) og sende bildene seperat i jpg format (ikke innlimt i word dokumentet). Jeg
kan ikke bruke bilder som er limt inn i dokumentet (teksten blir ofte veldig rar når jeg kopierer
fra mail til word.). Dere bes dessuten merke bildene godt. Jeg får ganske mange bilder til hvert
nr, og det er ikke alltid like lett å finne ut hvilke bilder som tilhører hvor når det er flere bilder
som for eksempel heter 1213.jpg, 1214.jpg osv. Merk de gjerne (lagr de som) med hundenes
navn, eiers navn, artikkelens navn ell. Det er også kjempe fint om dere kan legge ved en liste
over hvilke bilder som tilhører deres artikkel (sånn jeg vet at jeg har fått alle) samt bildetekst til
hvert enkelt bilde. Det er mye hyggeligere for eier og hund å få bildet på trykk når man ser hvem
som er på bildet.
3.6.2 NISKs årbok 2005

Roy Robertsen har vært redaktør for NISKs årbok 2005. Datafilene fra NKK har vært av svært
varierende kvalitet som har problematisert korrekt gjengivelse av valpekull. Dette ble ikke
oppdaget ved korrekturlesningen av årboka. Dette førte til at boka ble trykket med nevnte feil og
måtte dessverre trekkes tilbake. Ny årbok 2005 vil bli trykket straks NKK leverer korrekt
datagrunnlag.
3.6.3 NISKs ”90-årsbok”

Styret har på forspørsel nedsatt en egen redaksjonskomite for å utarbeide NISKs ”90-årsbok”
bestående av Roy Robertsen og Ingrid Frenning.
3.6.4 NISKs hjemmeside

Klubbens hjemmeside har i løpet av perioden ikke hatt den tilsiktede hensikt som styret la til
grunn i sin handlingsplan. Etterfølgende opplisting av hendelser viser noe av kompleksiteten i
problemstillingen:
• 260906: Gjennomførte telefonmøte med avdelinger hvor ny hjemmeside ble presentert av
Torfinn Schiefloe
• 211106: Fattet vedtak om midlertidig stenging av diskusjonsforumet av de grunner som
ble informert på generalforsamlingen på Gardermoen
• 221106: Tor Hartvig Bondø sluttet som webredaktør og funksjonsansvarlig for
diskusjonsforum og Norgescupen
• Medio des 06: Ny webredaktør utlyst på NISKs hjemmeside. Det meldte seg 2 søkere
(Camilla Torgersen og Mona Rønningen) til stillingen. Styret ønsket å knytte et nærmere
samarbeid med begge søkerne, grunnet stor arbeidsmengde. Den ene søkeren ble ”borte”
etter relativt kort tid og var veldig vanskelig å komme i kontakt med. Den andre søkeren,
Camilla Torgersen, hadde styret god dialog med.
• 230207: Gjennomført styremøte i Tromsø sammen med ”ny webredaktør”. I tillegg
deltok Edgar Henriksen og Jan Riise Pedersen. Edgar spilte rollen som kravstiller av
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leveranse av informasjon til avdelinger og distrikt, mens Jan var styrets og den nye
webredaktørens rådgiver i leveranse av informasjon til alle interessegrupper. Møtet
konkluderer med at leder NISK innehar rollen som ansvarlig redaktør opp mot redaktør
hjemmeside og NISK-sidene i Fuglehunden.
010507: Fastsatt startdato for ny webredaktør grunnet hennes studiesituasjon og
eksamensforberedelser. I mellomtiden ”flagget” den nye webredaktøren ut. Leder gjorde
flere forsøk på å kontakte vedkommende uten positivt resultat. Styret gjennomførte
således direkte rekrutteringsprosess på aktuelle personer som ny webredaktør. Etter hvert
fikk styret ”napp” i Roald Elevenes fra Kåfjord i Nord-Troms. Nærmere presentasjon av
Roald er gitt på NISK-sida i Fuglehunden.
290507: Styret nedsatte en arbeidsgruppe for få den nye hjemmesida funksjonell.
Arbeidsgruppen besto av Roald (ny webredaktør), Torfinn (systemutvikler), Siri (leder
avlsråd), Ingrid (utstilling) og undertegnede (leder).
290607: Arbeidsgruppen startet sitt arbeide med ny hjemmeside i Tromsø. Møtet var
meget konstruktivt og ble fulgt opp med mye arbeid i design, struktur, funksjon og
informasjonsstoff.
Jul-aug 07: Intensiteten med å utvikle den nye sida (irsksetteren.no) modereres og står i
stillstand grunnet ferie- og jobbmessige hensyn. Dette problematiserte webredaktørens
mulighet til å levere informasjon til medlemmer og interessenter. Samtidig var det et
oppbud av berettiget spørsmål fra ”Irsksetter-Norge” om hvorfor den gamle sida
((nisk.org) tidvis var nede og hvorfor den nye sida (irsksetteren.no) ikke var oppe. I
denne situasjonen ble Torfinn eksponert for helt urimelige påstander fra enkeltpersoner
vedrørende utvikling av ny hjemmeside. På det grunnlag ga Torfinn uttrykk for at han
følte ubehag for denne eksponeringen og ville således sluttføre sida snarest og deretter
avslutte arbeidet forutsatt at han hadde styrets tillitt.
220807: Leder på vegne av styret ga Torfinn tillitt på telefon, som ble stadfestet pr mail
senere samme dag.
270807: Webredaktør gis i oppdrag å se på personuavhengig (firma) leverandør av
teknisk støtte til hjemmeside 365 dager i året.
060907: Styret orientert av leder pr mail om oppdrag gitt webredaktør.
031007: Styret sluttet seg webredaktørens anbefaling med CustomPublish som
leverandør av teknisk løsning. Etableringskostnad kr 8000,- og kr 5000,- (420,- pr mnd) i
teknisk støtte 365 d i året.
081107: 4 utkast til NISK-logoer utarbeidet. Et alternativ valgt som ”pionerlogo” for
videre design og bruk på hjemmesida.
271107: Styret valg av NISK-logo og videre utvikling av denne.
Jan 08: Ny hjemmeside nisk.org publisert.

Styret i samarbeid med webredaktør har stilt følgende behov og krav til ny hjemmeside nisk.org.:
• NISK skal ha full råderett over domene (NISK eie nisk.org)
• NISKs egen logo som fastslår klubbens ”varemerke”
• Funksjonene skal være meget brukervennlig og ha norsk tekst
• ”Søk på hund” videreføres og integreres uten link til annen hjemmeside
• Lister over godkjente avlshunder skal være kvalitetssikret og restrukturert i et
brukervennlig format
• Personuavhengig (firma) teknisk støtte ”365 dager” i året
• Diskusjonsforum med påloggingsmodell.
3.6.4.1 Funksjoner hjemmeside

Følgende har vært ansvarlig for hjemmesidens funksjoner:
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Systemutvikler-/vedlikeholder web
CustomPublish
Systemutvikler-/vedlikeholder web

: Stein-Arne Sivertsen, Torfinn Schiefloe og

: Stein-Arne Sivertsen, Torfinn Schiefloe og
CustomPublish
Webredaktør
: Roald Elevenes
Norgescupen
: Jan Erik Svandal
Ansvarlig ”Søk på hund” herunder
:
o Jaktprøveresultater og oppdatering : Jan Erik Svandal
o Oppdateringer fra Dogweb

: Siri Kulberg.

Et utvalg av nyhetsstoff er lagt ut nyhetssiden/forsiden med de begrensninger som tidligere er
omtalt i dette punkt. Resultater på ”Norgescupen” er kontinuerlig lagt ut på nettet med status i
alle kvalitets- og konkurranseklasser.
Diskusjonsforumet er ment å være et sted hvor medlemmer kan diskutere meninger rundt
forskjellige tema innen fuglehundsporten generelt, og rundt irsksetteren spesielt. Det er også et
sted hvor uerfarne/nye irsksetter-eiere kan nyte godt av råd og veiledning fra mer erfarne
hundemennesker. Et økende problem rundt diskusjon av enkeltsaker og trakassering av
enkeltpersoner, fra delvis anonyme innleggere, førte til at styret ønsket en strengere moderering
av forumet. Da dette ikke så ut til å hjelpe, besluttet styret å stenge forumet inntil ny hjemmside
er på plass. Det nye forumet vil kreve at hver enkelt bruker registrerer seg og logger seg inn med
brukernavn og passord.
”Søk på hund” er en database som per 8 jan 08 inneholder opplysninger om 12608 irsksettere
med bl.a. stamtavle, oppdretter/eier, jaktprøvepremier (8352), utstillingspremier (12741) og
helseopplysninger. All registrering foregår manuelt, og registrering av nye data skjer ved at
hunde-eiere sender inn opplysninger til den som oppdaterer ”Søk på hund”. Databasen
oppdateres også jevnlig fra Dogweb med nye kull og HD- og resultater, og med CLADresultater. Det er ikke mulig å legge inn utstillingsresultater manuelt på lik linje med
jaktprøveresultater, slik at disse per i dag ikke er oppdatert i basen. Ved overgangen til det nye
Hunde-Norge har alle medlemmer av NISK nå tilgang til Dogweb. Dette kan føre til at ”Søk på
hund” kan bli overflødig i fremtiden. Man må vurdere om det er riktig å bruke såpass mye
ressurser på oppdatering av databasen.
3.7 Status – og service medlemmer NISK

Utviklingen i medlemsmassen har jevnt over vært stigende i løpet av 2007. Det ser ut til at
irsksetteren er en populær rase for de som skal kjøpe seg en jakthund. Sekretær har hatt flere
forespørsler fra interesserte kjøpere som ønsker informasjon om aktuelle valpekull og disse har
blitt henvist til vår valpeliste på internett. De valpekull som nå registreres hos NKK vil motta
”vervebrev” (dersom vedkommende ikke allerede er medlem i NISK) når de mottar informasjon
fra NKK, og dette vil forhåpentligvis medvirke til at vi får flere medlemmer. Det er imidlertid
fremdeles sterkt ønskelig at oppdrettere søker å påvirke sine valpekjøpere til å melde seg inn i
klubben.
Antall betalende medlemmer pr. 30.12.2007 var 1413 mot 1457 på samme tidspunkt i 2006, altså en nedgang i medlemsmassen dessverre. Vi tror at noe av dette er et resultat av
omorganiseringen av NKK fra 1.1.07. Fra å få en giro for hvert sitt medlemskap i rase- eller
distriktsklubb, fikk medlemmene alle sine medlemskap på en giro og påplusset grunnkontingent
til NKK kr. 140,-. Dette kan ha medvirket til at medlemmene ”ryddet” i sine medlemskap og
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valgte vekk medlemskap i raseklubb, mens man beholdt medlemskap i lokal distriktsklubb. Vi
får håpe at tilgangen gjennom 2008 blir så god at vi kan ta igjen de vi har mistet. Hjelp fra
avdelinger og distriktskontakter er veldig viktig i denne prosessen, så vi håper på aktiv
medlemsverving i løpet av året!
3.8 Økonomi

Det vises til regnskap 2007.
3.9 Organisatoriske forhold
3.9.1 Tidspunkt generalforsamling

NISK gjennomførte 29 sep 06 en ekstraordinær generalforsamling for å vedta endring av
tidspunkt for ordinær generalforsamling 10 – 11 feb 07. Årsaken var raseklubbenes nye
organisatoriske tilknytning til NKK fra 1 jan 07 og videre saksbehandling opp mot besluttende
organer i FKF og NKK. Videre var det usikkert når FKF ville gjennomføre sitt RS. NKKs RS
ligger trolig fast (ultimo april), mens FKF vil trolig gjennomføre sitt RS 6 – 8 jun 08.
Styret i NISK ønsker å videreføre prøveordningen som en fast ordning ved at
generalforsamlingen gjennomføres innen 15 feb og viser til forslag om endring av klubbens
lover. Hovedbegrunnelsen for endringen er å gi det nye styret etter avholdt generalforsamling
tilstrekkelig tid til å forberede saker for videre behandling i FKFs - og NKKs RS. Likeledes vil
tiden til forberedelser og gjennomføring av generalforsamlingen være til minst mulig hinder for
delegatenes kjerneaktivitet med jakt og fuglehundprøver.
3.9.2 Instrukser for styrets- og avlrådets funksjoner

Ved skifte av tillitsvalgte i styret og avlsråd etter avholdt generalforsamling kan det være
vanskelig å overføre kompetanse fra avtroppende til påtroppende tillitsvalgt. Som en konsekvens
av dette besluttet styret å utarbeide instrukeser for styrets funksjoner.
3.9.3 Fellesutstillingen – finansiering av RUs virksomhet

Fellesutstillingen baseres på dugnadsinnsats fra klubbene. Disse finner det uheldig at
overskuddet tilfaller andre formål. RU har hittil finansert sin virksomhet gjennom overskuddet
fra Fellesutstillingen. RU og distriktsklubbutvalget skal fylle sentrale funksjoner for nye FKF.
Finansieringen av utvalgene bør således skje via FKF; evt. ved at den kontingent som har hatt
uforandret størrelse fra begynnelsen av nittiårene blir øket. Med det utvidede ansvar
raseklubbene har for rasenes utvikling – også eksteriørt – er det aktuelt å arrangere
eksteriørdommerkonferanser, slik det tidligere skjedde, med overskuddet fra Fellesutstillinger
som finansiering.
På møtet i RU 27 nov 07 forelå 2 forslag til alternativ finansiering av RUs virksomhet
Alternativ 1 fra Utstillingskomiteen for Fellesutstillingen, Oslo:
Fellesutstillingen, Oslo støtter RU med kr. 50,- pr. påmeldt/betalt hund hvert år.
Begrunnelse:
Utstillingskomiteen og øvrige ildsjeler fra raseklubbene legger ned et betydelig dugnadsarbeide
for å få avviklet Fellesutstillingen på en god måte. Det brukes også store resurser på å skaffe
inntekter til utstillingen. Overskuddet for utstillingen har i flere år ( før avtalen med Exporama)
ligget på mellom 30.000 og 40.000. Dette overskuddet har blitt overført direkte til RU (Trippel
F). Ildsjelene fra raseklubbene begynner nå å gå lei og ønsker at noe av dugnadsinnsatsen faller
tilbake til klubbene. Det brukes både fritid og penger for å skaffe dommere, ringsekretærer,
15
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annonsører, sponsorer etc. og det føles urimelig at ikke noe av innsatsen kommer egne klubber til
gode.
Det har de siste årene deltatt ca. 300 hunder på utstillingen og vil med dette forslag gi en
overføring til RU på ca. 15.000. Øvrig overskudd ønsker vi fordelt etter en fordelingsnøkkel på
de deltakende raseklubber.
Vi forutsetter selvsagt at også Fellesutstillingen, Midt-Norge bidrar med overskudd til RU.
Resten av overskuddet fordeles til raseklubbene etter flg. fordelingsnøkkel - pr. påmeldt/betalt
hund:
1 - 10 kr. 100,11 - 20 kr. 60,21 - 30 kr. 50,31 kr. 20,Dette vil gi de små raseklubbene fordel framfor de store. Dommer og ringpersonell koster like
mye om det dømmes 5 hunder eller 50. Fordelingsnøkkelen må justeres etter hvilket resultat som
oppnås. Intensjonen om at de små klubbene skal ha forholdsmessig mer enn de store må ivaretas.
Eksempel ved overskudd ca. 30.000.
2007 utstillingen ville gitt flg.
fordeling:
Raseutvalget (RU)

14600

NBK

Breton

11

1060

NESK

Engelsk

64

2780

NGK

Gordon

71

2920

NMLK

Grosser/Kleiner

25

1850

NISK

Rød /rød-hvit

49

2480

NPK

Pointer

19

1540

NVK

Kort/lang/strihår

50

2500

NWK

Kort/langhår

3

300

Antall

Hunder ……..

292

30030

Alternativ 2 fra Utstillingskomiteen for Fellesutstillingen, Oslo:
Alle Raseklubber samt alle Jakt- og fuglehundklubber som får lov til å ha med ”våre raser” på
sin utstilling betaler til Raseutvalgt (RU) en avgift på kr. 10,- pr. påmeldt/betalt hund.
Med ” våre raser” menes raser fra klubber tilsluttet FKF ( de 13 rasene: Breton, Engelsk Setter,
Gordon Setter, Grosser Münsterländer, Kleiner Münsterländer, Irsk Setter, Irsk Setter rød/hvit,
Pointer, Vorstehhund korthår, Vorstehhund langhår, Vorstehund strihår, Weimaraner korthår,
Weimaraner langhår.)
Begrunnelse:
Det er urimelig at det kun er Fellesutstillingen, Oslo som bidrar med inntekter til Raseutvalget
(RU). Denne løsningen vil gi et betydelig bidrag til Raseutvalget og RU vil få større anledning til
å støtte ulike prosjekter.
RU støtter alternativ 2.
NISK og NESK fikk et tilskudd på kr 20.000 fra RU for å finansiere sin utstillingsdommerkonferanse 3 – 4 nov 07.
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3.9.4 Hva ønsker FKF av NKKs Jakthunddivisjon (JD)

I jun 05 besluttet FKFs RS at forbundet skal omdannes til å bli et reelt forbund med
sammenlignbar struktur til de øvrige jakthundforbund. Det åpnet muligheten for å etablere en
samarbeidsorganisasjon – en jakthunddivisjon – med de fem jakthundforbund som medlemmer.
Jakthunddivisjonens stemmer ventes å utgjøre over 50 % ved NKKs RS
Imidlertid har det hersket usikkerhet hvilken rolle JD skal spille opp mot FKF og RU. FKF
behandlet saken i møte 23 okt 07. Her følger FKFs vedtak i saken:
”Styret diskuterte saken med åpent sinn og bredt grunnlag. Styret har full tillit til de personer
som sitter i JD, og vil også takke dem for en flott innsats. Det er full enighet om at FKFs styre
må innta en aktiv prosess i sluttføringen av det fremtidige NKK. Med følgende konklusjon:
1. Styret i FKF oppfatter ikke JD som et overordnet organ.
2. Datautvalget i JD oppfattes ikke dette utvalget som et dobbeltutvalg med henhold til
FKFs datautvalg (RUs datautvalg)
3. FKF må kommunisere bedre direkte med NKK vedrørende saker som angår
fuglehundsektoren.
4. FKF har til nå vært for passive med å komme med innspill til JD.
5. FKFs styre må bringe i klarhet hva medlemsklubbene ønsker at FKF skal overta fra NKK
– og snarest beskjed til utvalget som ser på delegering av myndighet fra NKK.
6. FKF må komme med innspill til lovkomiteen, dette gjelder tidsfrister for avvikling av
NKK RS.
7. FKF må fortsette arbeidet med å få sluttført arbeidet med displinærsaker jfr. eksisterende
samarbeidsavtale.
8. FKF sender brev til NKK med ønske om korrigeringer av eksisterende
praktiseringsavtalen. Vedlegget som er nevnt i avtalen må innarbeides.
9. Brev til JD, om at fra 1 januar 2008 så er det leder av FKF som er FKF representant, med
nestleder som vara”.
3.9.5 NKK – økonomiske forhold

Økonomien i NKK virker å være ute av styring. Basert på ordinære inntekter og utgifter
fremkom for 2006 et underskudd på kr. 6.3 mill – dette skyldes i hovedsak et overforbruk av
kostnader i forhold til budsjett på kr. 5.3 mill. Dette er en ny situasjon . Likviditeten i NKK er
fortsatt tilfredsstillende, men dette vil endre seg hvis resultatutviklingen ikke bringes under
kontroll. NKK forvalter ressursene som tilhører de 220 klubber som nå er medlemmer i nye
NKK – klubbene har derfor et utvidet ansvar for hvordan fellesressursene forvaltes.
4 Hedersbevisninger og påskjønnelser
4.1 Æresmedlem og hederstegn i gull

Hovedstyret i NISK behandlet under styremøte 18 des 07 tildeling av æresmedlemsskap og
hederstegn i gull og vedtok:
• at Birger Stene innstilles som æresmedlem av Norsk Irsksetterklubb ved kommende GF
for hans særlige fortjenstfulle arbeid til fremme av irsksetteren og hundesporten gjennom
sitt mangeårige organisasjonsarbeid innen rase – og distriktsklubb. Han har dessuten
oppnådd utmerkete resultater gjennom sitt oppdrett og prestasjoner på fuglehundprøver.
Vedkommende er en respektert jaktprøvedommer og har dømt høystatusløp både
innlands - og utenlands.
• å slutte seg til avdeling 4 sin innstilling om at Birte Mønsted og Geir Eriksen tildeles
hederstegn i gull for deres særdeles fortjenestefull innsats for klubben i styre og stell i
over 20 år. De har, med sitt engasjement, gjort klubben og ikke minst klubbens
tilholdssted på Skisland, til en meget populær plass for landsdelens jakthunder (og eiere).
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4.2 Påskjønnelser

Under GF 06 på Gardermoen feb 07 ble følgende tildelt en ”samekniv” preget med klubbens
logo og ”Takk for innsatsen” for NISK:
• Anne Espelien – avtroppende styremedlem
• Sigurd Tore Pettersen – avtroppende styremedlem
• Tor Hartvig Bondø – webredaktør
• Torfinn Schiefloe – systemutvikler webside.
Vinner av Sør-Norsk Unghundmesterskap 2007 ble IS ”US” Reodor med eier Kjetil Fosnes, og
de mottok blomsterhilsen fra NISK.
Vinner av NM Vinter 2007 ble IS NUJCH Imingens Sa Lollipop, med eier Nina Nordby
Kjelsberg, og ekvipasjen mottok blomsterhilsen fra NISK.
Gave oversendt Ann Mari Lundstedt og Stein-Arne Sivertsen for lang og fortjenestefull innsats
for NISK som regnskapsfører og web-administrator.
I forbindelse med NISKs 90-års jubileum på Nøsen ble det delt ut følgende erkjentligheter:
• Sølvryper til æresmedlemmene som var til stede.
• Sølvryper til de utenlandske offisielle delegatene.
• Kaffeposer i skinn til ”landslagene” Vennskapskampen
• Samekniver til hhv beste UK, AK og VK-hund
Arrangementskomiteen:
• Sølvrype / kaffepose til hhv Vigdis, Karin, Jan-Erik (Jfr Per)
• Kokepanne, kaffepose, NISK-pins til Per og Edgar (Jfr Karin)
Til de personer som gjorde en særlig fortjenstefull innsats under utstillinskonferansen nov 07 ble
følgende erkjentligheter utdelt:
• Kniv til Hege Rosenlund, Per Harald og Vigdis Nymark
• Fjellduk til Anne Espelien.
Vi gratulerer!
Norsk Irsksetterklubb, Lakselv, 7 januar 2008
Siri Kulberg
Styremedlem og leder avlsrådet
(sign)

Karin Morstad
Ingrid Frenning
Styremedlem jaktprøver og trening Styremedlem utstilling
(sign)
(sign)

Geir Tokle
Forretningsfører
(sign)

Espen Bjørbæk
Nestleder
(sign)

A
B
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I et jubileumsår vil jeg benytte anledningen til å ta noen historiske tilbakeblikk for å gi
leserne et lite bilde på irsksetterens utvikling frem til i dag. Avslutningsvis vil jeg peke
på noen forhold Norsk Irsksetterklubb fokuserer på i øyeblikket.
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I 1995 vant SJCH Shantullagh Pertrel til Jan Kruse NM Lavland. Samme år vant
NISK NM lag høgfjell hvor Fauna til Bjørn vant Høgfjellspokalen. Foruten Fauna
deltok NUCJ NJCH Reppåsens Cita til Roald Haukås og NUCH NJCH Tydalens
Gard til Jan Rynning på det vinnende lag.
I 1998 vant Siv Tommelstads NSUCH NJCH “US” Phantom på ny NM Lavland og i
2000 vant NJCH ”US” T Manus til Lars Raastad Norgescupen i skarp konkurranse
med alle raser av stående fuglehunder. Det ga opptakten til at T-Manus og Lars vant
NM høgfjell på Kongsvold i 2001.
NISK vant på ny NM lag høgfjell i 2005 hvor NSJCH Con-Spirit av Kjerringholm vant
Høgfjellspokalen. Foruten Con-Spirit til Geir Tommy Keiserås deltok Randi Halvorsen
med Tornado og Jan Erik Israelsen med Lyngstuas Jack II.
I fjor (2006) ble suksessen gjentatt hvor NJCH ”US” Tornado til Randi Halvorsen vant
Høgfjellspokolen. Foruten Tornado deltok Geir Tommy Keiserås med Con Spirit av
Kjerringholm og Elin Wittusens med NJCH ”US” Bamsemums”.
I år erobret NSUCH NJCH Imingens Sa Lollipop til Nina Kjeldsberg den siste
skansen ved å vinne NM vinter på Andøya. De historiske bragdene forteller at
utviklingen av våre røde irsksettere har vært eventyrlig de siste vel 20 årene.
Til slutt vil jeg peke på noen forhold som opptar klubben for tiden.
I oktober 2001 ble jeg invitert av Tapio Ranta, en kjent nestor i Den Finske
Irsksetterklubben, til å dømme en jubileumsprøve i Inari i Nord-Finland. Under prøven
spurte Tapio hvorfor Den Norske Irsksetterklubben sjelden stilte lag under nordiske
nasjonskamper. Riktig nok har vi hatt noen få irsksetterlag representert i Danmark. I
hovedsak basert på eget initiativ. Jeg hadde ingen god forklaring på det spørsmålet.
Derfor er det veldig hyggelig å konstatere at vi endelig fikk arrangert en nordisk
”Vennskapsskamp” på Nøsen 24 august i år. Bilder og omtale av
”vennskapskampen” og ”jubilemumsprøven” er presentert i denne utgaven av
”Fuglehunden”.
Norsk Kennel Klub (NKK) ble 1. januar i år omorganisert. Det førte til at samarbeidet i
raseutvalget med de stående fuglehundklubber ble utvidet sammen med andre
jakthundraser i en egen jakthunddivisjon. Medlemmer av Norsk Irsksettklubb får nå et
direkte medlemskap i NKK. Det innebærer at klubbens medlemmer vil telle med 1
stemme i motsetning til tidligere ordning med 1/10 stemme på NKKs
Generalforsamling. Det gir nye muligheter for innflytelse på beslutninger,
nettverksbygging og samarbeid om viktige problemstillinger.
I juni 2006 ble det gjennomført et møte i raseutvalget på Gardermoen, hvor
klubbledere og avlsrådsledere fra de 8 stående raseklubbene deltok. Her ble det
besluttet et mer forpliktende samarbeide for å utvikle kunnskap og forståelse i
avlsarbeide. Dette resulterte i en felles avlskonferanse i mai dette år. Siri Kulberg, vår
leder av avlsrådet, har spilt en sentral rolle i dette arbeidet.
Flere foredragsholdere var forskere fra Norges Landbrukshøgskole og ledet oss inn i
en avlstenkning fra eget forskningsmiljø. Genstrukturen er i prinsippet lik for alle
pattedyr, enten vi her snakker om utvikling av positive egenskaper hos kyr eller hund.
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Siri jobber nå med ideer om å utvikle et nærmere samarbeide med dette
forskningsmiljøet, om blant annet å strukturere og systematisere vårt avlsarbeide.
I august behandlet styret i Norsk Irsksetterklubb en forespørsel fra Den Svenske
Irsksetterklubben om tillatelse til å bruke vårt datagrunnlag for å utvikle eget
avlsarbeid. Vi ser veldig positivt på slike samarbeidsprosjekter, som muliggjør
utveksling av kunnskap og utvidet avlsgrunnlag på tvers av landegrensene.
Videre drøftet raseutvalget for de stående fuglehundrasene et felles prosjekt om
indeksbasert avl. Prosjektet tar sikte på å knytte til seg noe av forskningsmiljøet ved
Norges Landbruksskole, som deltok på avlskonferansen. Siri er en viktig pådriver i
dette arbeidet.
På årets generalforsamling ble det formalisert en egen handlingsplan for å utvikle
den Rød-Hvite Irsksetter. Dette arbeidet er forankret i avlsådet, men drives frem av
en egen arbeidsgruppe med blant annet Edgar Henriksen, Jan Erik Svandal, Sigurd
Tore Pettersen og Rita Hadem som sentrale aktører. Å utvikle en rase med få
individer, vet vi er en svært vanskelig utfordring. Her kreves samarbeid på tvers av
landegrensene og især med Irland, rasens hjemland.
4. november i år ble det gjennomført en større utstillingsdommerkonferanse. Dette er
et samarbeidsprosjekt med Norsk Engelsksetter Klubb. Den siste var i 1998. Her blir
alle dommere invitert som dømmer både irsk- og engelsksettere uvavhengig av
hvilken raseklubb de representerer. Per Harald Nymark er her klubbens nestor og
idelogen bak et solid program som helt sikkert vil skape større forstålse for
irsksetteren som brukshund enn som ”showdog”.
Som raseklubb har vi fremdeles liten innvirkning på hvilke dommere Norsk Kennel
Klub (NKK) godkjenner for våre raser. Imidlertid blir det spennende å se hva som
skjer på denne fronten når den nye organisasjonen begynner å virke i 2007.
NISKs hjemmeside er en viktig arena for informasjon og ytring om rasen. Spesielt er
den viktig for rekruttering av nye og fremtidige eiere av Irsksettere. På
diskusjonsforumet utvises stort engasjement og mange gode problemstillinger
brynes. Hund fenger følelser, fjell flyttes og slik skal det være. Imidlertid har det vært
noen innlegg som neppe setter hundesaken i et positivt søkelys. Trolig har de
rammet personer og andre raser på en lite respektfull måte. Det beklager vi og styret
besluttet å stenge diskusjonsforumet sent høsten 2006. Det er vår ambisjon at
diskusjonsforumet skal revitaliseres og gi rom for konstruktive ytringer. Etiske
retningslinjer og påloggingsmodell er under utvikling.
I mellomtiden har vi slitt med å rekruttere ny redaksjon, da forrige redaktør ønsket å
bli løst fra oppgaven. Denne situasjonen ser nå ut til å finne sin løsning. Ny
hjemmeside er under utvikling og vil forhåpentligvis være funksjonell når du mottar
dette nr av ”Fuglehunden”. Vår nye redaktør, Roald Elvenes, er presentert i forrige
utgave av Fuglehund.
Til slutt vil jeg nevne at Norsk Irsksetterklubb har følgende æresmedlemmer:
•

Alf Tjersland
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Frank A Olsen
Vigdis og Per H Nymark
Bjørn Olsen og
Kari og Oddvar Røinås.

Jeg hadde æren av å møte Frank A Olsen, Kari og Oddvar Røinås under
jubileumsmarkeringen på Nøsen. Æresmedlemmene og representanter fra Den Irske
Rødhvite setterklubben, Den Svenske,- Danske, Finske,- og Den Islandske
Irsksetterklubben satte de et viktig og høytidlig preg på vår jubileumsprøve på Nøsen
i august.
Frank A Olsen gjorde meg oppmerksom på at irsksetteren NUCH Vestheias Aisa til
Torgeir Arak var den første norske irsksetter som vant en NM-tittel ved NM lavland i
1971. Dette var en viktig informasjon som tidligere trolig ikke var fanget opp i
tilgjengelig årbøker.

Per Hallås! 28-1-08 12:20
Comment: Avsnittet er reformulert

Møte med våre utenlandske ”søsterklubber” og vennskapskampen mot laget fra Den
Danske Irsksetterklubben på Nøsen ble en oppløftene arena for å prøve våre hunder
og drøfte muligheter for å videreutvikle rasen. Styret i NISK vil bidra til å utvikle dette
samarbeide videre på tvers av landegrensene til fremme av den røde og den
rødhvite irsksetteren.
Per Hallås
Leder
Norsk Irsksetterklubb
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Avlsrådets årsberetning for 2007
Avlsrådets sammensetning

Siri K. Sjurseth, leder og hovedstyremedlem
Per Sandanger, medlem
Laila Hope, medlem
Jan-Erik Svandal, medlem

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. I tillegg oppdaterer avlsrådet databasen ”Søk på hund” med nye kull, HD-resultater og CLADresultater. Avlsrådet tar ut deltakere til NM-lag høyfjell, kårer årets hunder, deler ut vandrepremier og
utsteder diplomer til nye elitehunder. Avlsrådet registrerer også alle eksteriør- og gemyttanmerkninger.

Avlsarbeidet i NISK

Avlen foregår etter de retningslinjer/avlskriterier som ble vedtatt i 1995. Kriteriene ble sist endret i
2006, hvor generalforsamlingen vedtok et krav om kjent CLAD-status for avlsdyr godkjent av NISK.

Møtevirksomhet 2007

Avlsrådet har i 2007 hatt sju avlsrådsmøter, hvorav et fysisk i forbindelse med Generalforsamlingen
2007. Avlsrådet har behandlet to dispensasjonssøknader og har i tillegg uttalt seg om en planlagt parring etter forespørsel fra oppdretter. Vi har også hatt en henvendelse i forbindelse med en valp med
mulig dvergvekst.

Raseutvalget/arbeidsutvalget for avlsrådene

Avlsrådets leder var representert ved FKFs representantskapsmøte i Harstad i mars. I tillegg har avlsrådets leder sittet i arbeidsutvalg for avlsrådene sammen med avlsrådsmedlemmer fra NVK og NESK.
Dette utvalget har hatt fire møter i 2007, to med arbeidsutvalgets medlemmer representert og to hvor
alle avlsrådslederne var invitert til å delta. Saker som har vært diskutert på disse møtene er bl.a. ønsket funksjonalitet i DogWeb for stående fuglehunder, raseklubbenes kynologisk ansvar, revidering
av jaktprøvereglene og føring av stand/støkk på skogsfuglprøver. I tillegg ble det arrangert et felles
avlsseminar i mai med tema ”Bruk av indekser i avlsarbeidet og styrker/svakheter i våre grunndata”.
Referat har blitt presentert i Fuglehunden over tre nummer.
Avlsrådet i NISK har vært en pådriver for å få i gang et prosjekt for beregning av avlsindekser på
stående fuglehunder. I denne forbindelse tok avlsrådet kontakt med avlsforsker Jørgen Ødegård på
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap på Ås. Jørgen holdt et innlegg på avlsseminaret i mai, og
har i etterkant av dette jobbet med et prøveprosjekt for beregning av indekser på jaktprøvedata fra
irsksetter. Som et resultat av dette ble det utarbeidet et forslag til et prosjekt ”Avlsindekser på stående
fuglehunder”, og dette prosjektet ble diskutert på et felles møte med raseklubbene på Ås 22. november. Alle klubber med unntak av NESK har valgt å bli med på prosjektet, og de første indeksene vil
bli presenter i løpet av våren 2008. Selv om ikke NESK i første omgang ønsker å være med på felles
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opplegg for beregning av avlsindekser har de gitt sin tillatelse til at jaktprøvedata fra ES kan benyttes
i beregningen av indekser for de andre rasene. Dette er viktig, da ES er en stor rase med mange jaktavlsindekserSiden
har deES
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siner
tillatelse
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jaktprøvestarter. Siden ES ofte er makker for de andre rasene, vil dette gjøre beregningen av
indeksene for disse rasene mer pålitelige.

Nye registreringer i 2007

INye
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av 2007 har det værti registrert
2007 totalt 484 nye hunder. Av disse er 465 norskfødte valper fordelt
på
totalt
72
kull.
Gjennomsnittelig
kullstørrelse
6,5hunder.
valper. Totalt
19 er
hunder
fra 12 forskjellige kull
I løpet av 2007 har det vært registrert
totalt 484er
nye
Av disse
465 norskfødte
er
importert
(henholdsvis
fraGjennomsnittelig
Sverige, tre fra Irland,
to fra Tyskland
og en Totalt
fra Danmark).
I løpet av
valper
fordelt
på totalt 7213
kull.
kullstørrelse
er 6,5 valper.
19 hunder
2007
har
klubben
hatt
33
godkjente
kull
på
valpelisten.
fra 12 forskjellige kull er importert (henholdsvis 13 fra Sverige, tre fra Irland, to fra Tyskland
og en fra Danmark). I løpet av 2007 har klubben hatt 33 godkjente kull på valpelisten.
Irsksetterkull på NISKs valpeliste i 2007
Lyngstuas Jack II - Tydalens Ry
Fagermoas Dino - Fagermoas B-Madi
Irskesjøens Nix - Kvernsjøbergets Luna
Reppeåsens Doffen - Yggdrasil Tilly
Bjørbækkollens Lt Kark - Guri Mallas Emilie
Kvikneskogens Trym - Kamvatnets Lulu
Makker - Guri Mallas Belmondo Kira
Reppeåsens Doffen - Reppeåsens Betty
Hadseløyas Schan - Imingens Cash Alex
Irskesjøens D.Zento - Ayra av Kjerringholm
Heggelifjellets Devil - Con-Spirit av Kjerringholm
C-Ipkiss av Kjerringholm - Kamphøgdas C-Myra
Nordlangelands Agasi - Åspelias Tinka
Visjøvalens Marco - Riiseskogens Ira
Norrlands Guidens B-Nikita - Bjørbækkollens Lt Kark
Irskesjøens D.Zento - Kvernsjøbergets Audi Quattro
D Figo av Miessevarri - Reppeåsens Schiba
Vieksas Bastian - Reppeåsens Hera
C-Ipkiss av Kjerringholm - Follsjøens Coya
Sheantullagh Hawk of Erinvale Bjørbækkollens Lt Saga
Gagganjunis Rhu - Irskesjøens Zala
Imingens Lz Toy - Fagermoas Eira
"US" Kuling - Fjellstårsas Walrhona
Lyngstuas Jack II - Skottjønnas Turte
Lyngstuas Jack II - Remdalens Era
Hadseløyas Slark - Tydalens Pepsi
"US" Tornado - Neadalens Lp-A Jada
Vieksas Kjaes - Tuva
"US" Kuling - Neadalens Zera
C-Ipkiss av Kjerringholm - "US" Rubella Nova
Hadeseløyas Arko - Hadseløyas Iben
Imingens Lz Toy - "US" Seksi
Heggelifjellets Devil - Heggelifjellets Acerinox
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Ingemar Søderstrøm
Tore Mæhla
Geir Pedersen
Anders Olofsson/Ketil Arntsen
Mona Haarseth
Nils Houge
Reidun Joten
Øivind Henriksen
Royer Andre Larsen
Geir Tommy Keiseraas
Geir Tommy Keiseraas
Asgeir Bjørklund
Toralf Egeland
Jogeir Rosten
Jan-Olov Daniels
Morten C Jensen
Arve Sivertsen
Per Martin Olsen
Rune Tyvold
Grethe Halstensen
Jan Arild Kingswick
Tore Mæhla
Anna-Karin Lundmark
Arne Huse
Yngvar Wermskog
Helge Sandmark
Petter Steen
Tor Lethigangas
Kristine Møst
Jørn Presterudstuen
Royer Martin Larsen
Hilde Kvithyll
Jan Roger Hegli
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Tabellen under gir en oversikt over antall kull hvor foreldredyrene tilfredsstiller NISK’s krav
til avlsdyr i forhold til det totale antallet kull registrert i 2007. Det er verdt å merke seg at
statistikken omfatter kull registrert i 2007, dvs. at en del av disse kullene er født i 2006, mens
en del av kullene som er født i 2007 ennå ikke er registrert og dermed ikke med i beregningen.
Norskfødte irsksetterkull registrert i 2007
Kull hvor begge foreldre er godkjent
Kull hvor en av foreldrene er godkjent
Kull hvor ingen av foreldrene er godkjente

Antall
33
17
20

Prosent
45,8 %
23,6 %
30,6 %

Totalt registrerte kull

72

100 %

Når det gjelder rød og hvit irsksetter ble det ikke registrert noen nye kull i 2007, men to
hunder ble importert, begge fra Irland.
Avlshunder og elitehunder
Nye hunder på hannhundlisten 2007:
05.05.07 Imingens Lz Toy
11.05.07 Rastaskogens Alfred
21.05.07 Gagganjunis Mattis
24.05.07 Imingens Sl Birk
03.07.07 Hadseløyas Keano
22.11.07 Aasrabbens Oliver
29.11.07 Aasrabbens Odin
29.11.07 Ero Lagopus av Kjerringholm

Frode Døsvik
Cato Aasland
Stein Nilsen/Hilde Rustad
Oddbjørn Athammer
Thomas Håvardsen
Vebjørn og Vilde Aaseth
Lars Erik Moastuen
Vidar Molvær

Hunder som er tatt av hannhundlisten i 2007:
29.01.07 Hav’gas Tore Hund
Jarle Kristoffersen
26.06.07 Skottjønnas Rosso
Knut Mørk
29.06.07 Lyngstuas Scott
Yngvar Wermskog
05.07.07 Hav’gas Arco
Roald Elvenes
Nye hunder på tispeliste 2007:
03.01.07 Era Baghera av Kjerringholm
06.02.07 Riiseskogens Ira
14.02.07 Gagganjunis Eiri
29.03.07 Heggelifjellets Evreka
20.04.07 Valeheias Yuma
27.06.07 Husvikdalens Lady
29.06.07 Tintoramas Tini
03.07.07 Neadalens Super-Belle
23.07.07 Kleivskogens K-Janca
27.08.07 Clara av Kjerringholm
27.08.07 Mds RI Dixie
07.09.07 Gagganjunis Varja
19.11.07 Guri Mallas Gi-Mix

Godkjent for 5 kull
Godkjent for 5 kull
Godkjent for 5 kull
Godkjent for 5 kull
Godkjent for 5 kull
Godkjent for 15 kull
Godkjent for 5 kull
Godkjent for 15 kull

Hunden er død
Hunden er død
Eiers ønske
Eiers ønske

Elisabeth Haukaas Bjerke
Åse og Jogeir Rosten
Eli Wang og Knut A Sollid
Hans Nordnæs
Åge og Inger Karin Røssland
Jan Toftesund
Kristoffer Brobak
Torgeir og Kristine Møst
Henning Rud
Edgar Henriksen
Einar Eliassen
Geir Koppen
Elisabeth Brudvik
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19.11.07 Lauvåsens Fd Red Molly Malou
22.11.07 Granasjøens Alexandria

Birger Stene
Tor Hartvig Bondø

Hunder som er tatt av tispelisten i 2007:
27.06.07 Skårgangens Troja
28.06.07 Heggelifjellets D-Sazza

Tor-Hartvig Bondø
Maria Sparboe

Nye elitehunder i 2007:
08.01.07
NSUCH NORDV06 Fagermoas Dino
09.03.07
Follsjøens Coya
09.03.07
Tydalens Fischer
22.03.07
Reppeåsens Hera
11.04.07
Valeheias Yuma
11.04.07
Bjørbækkollens Lt Saga
08.05.2007 Rastaskogens Alfred
09.05.2007 Skottjønnas Turte
09.05.2007 Gagganjunis Bivdar
11.05.2007 Rødhettas Chiro
24.05.2007 Remdalens Era
30.05.2007 Kleivskogens Kaylie Quattro
30.05.2007 Kvernsjøbergets Donna Quattro
01.06.07 Imingens SA Troja
01.06.07 Skjerpholtet Birdie Nam-Nam
11.06.07 Gagganjunis Oaivvi
11.06.07 Gagganjunis Mattis
20.07.07 Lusca Firework
16.08.07 Heggelifjellets Devil
16.08.07 Furunakkens Faun
07.09.07 Tydalens Su-Price
20.11.07 Viervindens Cania
21.12.07 Den Röde Jägaren Röder
21.12.07 Den Röde Jägaren Birka

HD-prosent
Hunden er død

Oddveig og Tore Mæhla
Rune Tyvold/Trine Brøseth
Rune Tyvold
Per Martin Olsen
Åge og Inger Karin Røssland
Grethe Halstensen
Cato Aasland
Arne Huse
Inger og Gunnar Tjikkom
Petter Rønning
Yngvar Wermskog
Morten Jensen
Morten Jensen
Oddbjørn Ovesen
Robert og Anne Gill
Torill og Kaj Myreng
Stein Nilsen og Hilde Rustad
Birger Stene
Anders Strömvall
Tonje Evju
Bjørn Olsen
Per Arild Lie
Markku Mikkola
Markku Mikkola

Listen over godkjente avlshunder teller ved slutten av året 81 hannhunder og 122 tisper.
Listene ligger ute på www.nisk.org. Ved lansering av den nye hjemmesiden vil nye og
reviderte lister bli presentert. Her vil hunder uten kjent CLAD-status og hunder eldre enn 10
år være fjernet. Søknadsskjema for godkjenning av avlshund og søknadsskjema for
godkjenning av valpekull, som ble introdusert av avlsrådet i 2006, har fungert meget bra.
Skjemaene tjener som dokumentasjon for avlsrådet, og eier må signere for å bekrefte at
opplysninger gitt i søknaden er riktige.
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Hofteleddsdysplasi (HD)
I 2007 ble 270 irskesettere røntget for HD, hvorav 81,9 prosent var fri for HD. Dette er
innenfor normalkurven for irsksetter de siste 10 år.
HD-statistikk irsksetter
2007
Hoftediagnose
A
B
Totalt fri
C
D
E
Totalt med HD
Totalt røntget

Antall

Prosent

197
24
221
22
21
6
49
270

73
8,9
81,9
8,1
7,8
2,2
18,1
100

Totalt ble fem rød og hvit irsksettere røntget for HD i 2007. Alle disse var fri.
CLAD
Kravet om kjent CLAD-status for alle hunder som skal brukes i avl, innført fra 01.01.2006,
har blitt strengere håndhevet i 2007. Dette har i praksis betydd at planlagte eller allerede
utførte parringer hvor en eller begge av foreldrene har hatt ukjent CLAD-status ikke har blitt
godkjent av NISK. Per i dag er det 1410 hunder med kjent CLAD-status i ”Søk på Hund”.
NKK har nå begynt å registrere CLAD-status i Dogweb på lik linje med HD. Kun hunder som
testes gjennom NKK-systemet (AHT, England) er så langt registrert. Avlsrådet jobber med å
få etterregistrert resultater fra andre laboratorier, men oppfordrer medlemmer til heretter å
teste gjennom NKK-systemet. Veiledning ligger på NISKs webside.
Statistikk over CLAD-status til hunder registrert i
”Søk på hund”
Fødselsår Totalt antall hunder
Før 1996
7551
1996
394
1997
393
1998
310
1999
388
2000
487
2001
420
2002
426
2003
459
2004
474
2005
498
2006
526
2007
243
totalt
12569

Ukjent
7515
382
371
302
352
419
338
323
302
313
275
207
69
11168

Testet fri Arvelig fri
30
0
10
0
18
4
6
1
24
11
36
32
30
50
25
78
38
117
5
156
12
207
1
316
1
173
236
1145

Bærer
6
2
0
1
1
0
2
0
2
0
4
2
0
20

Tallene for 2007 er ikke fullstendige, da en stor del av kullene født i 2007 ennå ikke er
registrert i ”Søk på hund”.
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Årets hunder i Norsk Irsksetterklubb 2007
(Kåringen er basert på innsendte resultater)

Årets Irsksetter
1. 21240/01 NSUCH NJCH Imingens Sa Lollipop (DKJCH Setterly Aldo Risklettens Skaidi) Nina Nordby Kjeldsberg og Per Arne Kjeldsberg

2. 01503/01 NJCH ”US” Tornado (FINSUCH Wingbeat Bailey - NJCH "US" Specific)
3.
4.
5.
6.

Randi Halvorsen/ Rune Magnussen
14907/04 “US” Kuling (NJCH “US” T-Manus – NJCH "US" Specific)
Randi Halvorsen/ Rune Magnussen
22143/99 NJCH Valeheias Killakee (Rødliens Mia Tucka – Valeheias Indi)
Roald Kjellevold
09947/03 ”US” Orkan (”US” Zimbad - NJCH "US" Specific)
Randi Halvorsen/ Rune Magnussen
25937/05 Neadalens Super-Belle (NJCH ”US” Orkan – Hyllfjellets Soria Moria)
Kristine og Torgeir Møst

Årets Unghund
1. 25937/05 Neadalens Super-Belle (NJCH ”US” Orkan – Hyllfjellets Soria Moria)
Kristine og Torgeir Møst

2. 13524/06 “US” Nansen (NJCH “US” Tornado – “US” Dixie Babe)
Elin Vasbø og Per Tufte

3. 23921/05 E-Kira av Miessevarri (Kvikneskogens Davil – Vieksas Vilja)

4.

Cato Olsen
23913/05 E-Peik av Miessevarri (Kvikneskogens Davil – Vieksas Vilja)
Gunnar Vik
24646/05 Skjerpholtet Bolivar (NJCH “US” Orkan – Irmüns May Aida)
Siri K. Sjurseth
02862/06 Imingens Lz Toy (NUCH NJCH NV02 Irskesjøens D.Zento – NSUCH
NJCH Imingens Sa Lollipop) Frode Døsvik

Årets Høyfjellshund
1. 21240/01 NSUCH NJCH Imingens Sa Lollipop (DKJCH Setterly Aldo 2.
3.
4.
5.
6.
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Risklettens Skaidi) Nina Nordby Kjeldsberg og Per Arne Kjeldsberg
01503/01 NJCH ”US” Tornado (FINSUCH Wingbeat Bailey - NJCH "US" Specific)
Randi Halvorsen/ Rune Magnussen
14907/04 “US” Kuling (NJCH “US” T-Manus – NJCH "US" Specific)
Randi Halvorsen/ Rune Magnussen
25937/05 Neadalens Super-Belle (NJCH ”US” Orkan – Hyllfjellets Soria Moria)
Kristine og Torgeir Møst
09947/03 ”US” Orkan (”US” Zimbad - NJCH "US" Specific)
Randi Halvorsen/ Rune Magnussen
22143/99 NJCH Valeheias Killakee (Rødliens Mia Tucka – Valeheias Indi)
Roald Kjellevold
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Årets Skogsfuglhund
1. 22143/99 NJCH Valeheias Killakee (Rødliens Mia Tucka – Valeheias Indi)
Roald Kjellevold

2. 07021/00 Fagermoas B-Madi (NSUCH NJCH Eklias Adam – Vargkjølens Speci)
3.
4.
5.

Oddveig og Tore Mæhla
21240/01 NSUCH NJCH Imingens Sa Lollipop (DKJCH Setterly Aldo Risklettens Skaidi) Nina Nordby Kjeldsberg og Per Arne Kjeldsberg
21928/99 NUCH Fugloddens Mira (NUCH Lyngstuas Scott – Langøyfjellets
Tinka) Toralf Egeland
07591/02 Åspelias Tinka (DKJCH Setterly Aldo – Fugloddens Red Beauty) Toralf
Egeland
04915/02 Vicki (“US” Herr Snorre-Sturlason – Montana Vesterlena) John
Johnsen

Årets Lavlandshund
1. 14765/01 NJCH Vieksas Bastian (DKJCH Pav – Vieksas Føyka) Gunnar Vik
2. 13524/06 “US” Nansen (NJCH “US” Tornado – “US” Dixie Babe)
3.
4.
5.

Elin Vasbø og Per Tufte
01503/01 NJCH ”US” Tornado (FINSUCH Wingbeat Bailey - NJCH "US" Specific)
Randi Halvorsen/ Rune Magnussen
02224/00 Lyngstuas Millenium Polka (DKJCH Pav – Kvikneskogens Chira)
Sonja Stuverud og hans Gjøslien
23913/05 E-Peik av Miessevarri (Kvikneskogens Davil – Vieksas Vilja)
Gunnar Vik

Årets Utstillingshund som er jaktpremiert
1. 02862/06 Imingens Lz Toy (NUCH NJCH NV02 Irskesjøens D.Zento – NSUCH
NJCH Imingens Sa Lollipop) Frode Døsvik

2. 08365/01 Cæsar (Drøydalens Aro – Hadseløyas Billie-H)
Ruth-Karin Sandnes

3. 06330/06 Einunndalens Athos (NSUCH Makker – C-Irie av Kjerringholm) Jan
Halvdan Rynning

4.

Vandrepremier i Norsk Irsksetterklubb 2007
(Kåringen er basert på innsendte resultater)
D`Joucepokalen av 1932 for irsksetter unghund
2007: Skjerpholtet Bolivar, Siri K. Sjurseth.
Rowen av Kilpeacons vandrepokal av 1940
2001: NJUCH Fugloddens Tanja, Toralf Egeland (til odel og eie).
John Borges oppmuntringspremie for irsk setter unghund
2007: Skjerpholtet Bolivar, Siri K. Sjurseth.
Krystallvasen av 1957, finske venners vandrepokal
2007: NSUCH NJCH Imingens Sa Lollipop, Nordby Kjeldsberg og Per Arne Kjeldsberg.
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Husse og Mattes beger av 1968
2007: Ikke tildelt
Tannypokalen for VK av 1973
2003: ”US” T-Manus, Lars Chr. Raastad (til odel og eie).
Garmpokalen av 1974 for AK
2007: Neadalens Lp-A Scott, Lene og Trygve Moen.
Int.Ch Petter Pan pokalen av 1977
2007: E-Peik av Miessevarri, Gunnar Vik
Dobbeltchampion Vinsterens Kims vandrepremie av 1987
2007: NJCH Imingens Sa Lollipop, Nordby Kjeldsberg og Per Arne Kjeldsberg.
Bjørg og Arne Holmeslands gavepremie av 1987
2007: NJCH Valeheias Killakee, Roald Kjellevold.
Norsk Pointerklubbs Vandrepremie 1987
2007: ”US” Kuling, Rune Magnussen og Randi Halvorsen.
Norsk Vorstehhunds vase av 1987
2002: Rødliens Heidi, Laila Hope (til odel og eie).
Moanruad-John Nashs minnepremie UK og VK
Overlatt til avdelinger (Nøsen og Tydal).
Arne Holmeslands minnepremie av 1994
2007: NJCH Imingens Sa Lollipop, Nordby Kjeldsberg og Per Arne Kjeldsberg.

Drammen den 08.januar 2008

Siri K. Sjurseth

30

Laila Hope

Per Sandanger

Jan-Erik Svandal
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Til årsmøtet i
NORSK IRSKSETTERKLUBB

REVISJONSBERETNING
Regnskapet for 2007 er revidert og funnet i orden.
Reglene om god regnskapsskikk er fulgt, og regnskapet er ført i samsvar med regnskapsloven
av 1998.
Det er meget god dokumentasjon vedrørende alle transaksjoner i regnskapet, og sekretær
regnskapsfører har vært dyktige til å holde god orden. Det er lett å lese regnskapet fra bilag til
posteringsjournal, gjennom hovedbok til resultat og balanse slik regnskapsloven legger vekt
på.
Imidlertid bør forretningsfører eller formann i langt større grad attestere utbetalinger.
Sekretær bør ikke sitte med dette ansvaret alene
Saldo i regnskapet på bankkontoene er kontrollert mot kontoutskrifter fra banken. Beholdning
av premier er ikke kontrollert av revisor, men han forutsetter at oversikten over beholdning av
premier stemmer med de faktiske forhold. Dessuten er jo de fleste beholdninger revidert av de
enkelte lokallag.
Resultatet, kr 36 062 er ikke disponert før revisjon, men dersom det tillegges egenkapital vil
den utgjøre kr 587 923. Soliditeten er det dermed ingenting å si på ettersom foreningen ikke
har gjeld i det hele tatt.
Regnskapet anbefales godkjent av årsmøtet.

Horten 2008-01-31

Martin Veberg
Revisor

Leif Stavdal
Revisor

(s)

(s)
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RESULTAT UTEN AVDELINGER
3100
3102
3103
3105
3106
3108
Note 1
3114
3115
Note 2
3130
3150
3155
3175
3700

7401
4010
4090
4500
5420
5920
6010
6490
6540
6550
6560
6565
6690
6700
6725
6790
6800
6801
6810
6820
6860
6870
6900
6903
6940
7040
7100
7140
7190
7192
7321
7409
7430
7620
7710
7711
7720
7770
7771
7835

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingenter à kr. 400,Medlemskontingent halvår à kr. 200,Uten Fuglehunden à kr. 200,Familiekontingent à kr. 200,Feilinnbetalte kontingenter
Kontingent messe- og vervetilbud
Medlemskontingenter
Ekstraordinære inntekter
Sponsor/ annonseinntekter
Sponsorer, annonser
Salg profileringsartikler
Valpeliste/ parringsavgift à kr. 350,-/300,Link til hjemmesidene à kr. 500,Annen inntekt arrangement
Provisjonsinntekt
SUM DRIFTSINNTEKTER

2 007
(528 900,00)

2 006
(487 188,18)
(13 800,00)
(11 900,00)
(19 400,00)
(100,00)
(250,00)

(12 000,00)
(4 600,00)

(545 500)
(34 430,00)
(21 340,00)

(532 638)
(6 000,00)
(22 217,78)

(21 340)
(3 570,00)
(12 550,00)
(13 500,00)
(630 890)

(22 218)
(3 494,00)
(16 400,00)
(500,00)
(9 240,00)
(1 104)
(591 593)

DRIFTSKOSTNADER
Samarbeidsavgift FKF
Tidsskriftet Fuglehunden
Beholdningsendring
Fremmedytelse og underentreprise
Obligatorisk tjenestepensjon
Yrkesskadeforsikring
Diverse avskrivning
Leie sekretærtj. inkl. avg.
Inventar og utstyr
Driftsmateriale
Rekvisita
Premier etc. innkjøpt
Reparasjoner og vedlikehold
Revisjons- og regnskapshonorar
Andre honorarer
Annen fremmed tjeneste
Kontorrekvisita
Regnskapsprogram
Repro etc. Fuglehunden
Trykksaker
Utdanning og kurs
Mesterskapsdeltakelse
Telefon
Datakommunikasjon
Porto
Forsikring
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Annen kostnadsgodtgjørelse
Dommerkostnader
Annonser
Avsatt til årbok 2004
Gave, blomster etc.
Konferanser/ DK-samlinger etc.
Styremøter, mat, drikke, lokale
Styremøter, ref. reiser
Generalforsamling/ rep.skapsmøter
Bank- og kortgebyr
Gebyrer, manglende kontingent
Tap på fordringer avgiftsfritt

0
180 619
14 272
35 000
1 472
377
8 135
78 829
1 125
0
13 304
0
1 094
12 500
13 318
8 705
7 751
1 188
4 800
0
61 108
9 285
10 629
14 429
11 867
1 511
2 690
29 623
4 079
2 775
938
0
28 984
0
5 482
23 129
36 168
537
0
0

18 941
176 525
13 277

SUM DRIFTSKOSTNADER

625 721

492 356

(5 169)

(99 237)

(20 678)
(9 840)
(375)

DRIFTSRESULTAT

370
59 142
2 045
314
4 108
3 816
12 500

3 783
2 188
4 800
2 925
24 025
5 992
12 569
680
16 430
1 512
1 904
31 917
3 000
2 154
300
2 500
3 446
190
2 000
456
77 709
632
10
200

FINANSPOSTER
8050 Annen renteinntekt
8070 Annen finansinntekt
8285 Inntektsføring fra tidl. avsatte midler
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SUM FINANSPOSTER

(30 893)

(15 010)
(4 224)
0
0
(19 234)

RESULTAT, OVERSKUDD

(36 062)

(118 471)
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NOTER OG PROSJEKTREGNSKAP

2007

2006

Note 1 - Medlemskontingenter
3100
3108
3102
3103
3105
3106

Medlemskontingenter à kr. 400,Messetilbud
Medlemskontingent halvår à kr. 200,Uten Fuglehunden: 60 à kr. 200,Familiekontingent:23 à kr. 200,Feilinnbetalte kontingenter
Sum innbetalte medlemskontingenter

Antall
1 322

(528 900)

60
23

(12 000)
(4 600)

Antall
1 218
1
69
60
105

1 405

(545 500)

1 453

(487 188)
(250)
(13 800)
(11 900)
(19 400)
(100)
(532 638)

Note 2 - Sponsorer, annonser og ekstraordinære inntekter
3115

(11 340)
Jakt
NKK
(10 000)
Sponsor/ annonseinntekter
Sum sponsorer, annonser og ekstraordinær utgifter

(10 000)
(2 100)
(21 340)
(21 340)

(12 100)
(12 100)

Fellesutstilling 2007
(13 500)
(13 500)

Fellesutstilling 2006
(9 240)
(9 240)

DIV. RESULTATER PROSJEKTER
Resultat utstillinger (Fellesutstillingen)
3175

Annen inntekt arrangement
Sum inntekter

7140
7192
7430
6565

Reisekostnad
Dommerkostnader
Gave, blomster etc.
Premier etc. innkjøpt
Sum utgifter

4 345
1 475
539

(7 142)

Resultat utstillinger

2 154
168
732
732
(8 509)

Avlsseminar 5.5.2007
3114

6725
6860
7140

Ekstraordinære inntekter
Sum inntekter
Andre honorarer
Møte, kurs, oppdatering
Reisekostnad
Sum utgifter

(34 430)
(34 430)
2 500
32 256
4 064
38 820
4 390

Resultat Avlsseminar 5.5.2007

Utstillingsdommerkonferanse
3115

6790
6800
6860
6940
7100
7140
7190
7430

Sponsor/ annonseinntekter
Sum inntekter
Annen fremmed tjeneste
Kontorrekvisita
Møte, kurs, oppdatering
Porto
Bilgodtgjørelse
Reisekostnad
Annen kostnadsgodtgjørelse
Gave, blomster etc.
Sum utgifter

(10 000)
(10 000)
5 079
253
22 168
580
528
1 976
1 829
3 125
35 537
25 537

Resultat Utstillingsdommerkonferansen

Årbok 2005
4500
6940

Fremmedytelse og underentreprise
Porto
Sum utgifter

35 000
4 350
39 350
39 350

Resultat Årbok 2005

Hundeliv 2007
3130

6790
6800
6860
7100
7190

Salg profileringsartikler
Sum inntekter

(420)

Annen fremmed tjeneste
Kontorrekvisita
Møte, kurs, oppdatering
Bilgodtgjørelse
Annen kostnadsgodtgjørelse
Sum utgifter

3 626
1 875
1 063
1 412
130

Resultat Hundeliv 2007

(420)

8 106
7 686
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EIENDELER

2007

2006

1121
1122
1123
1124
1125
1127
1129

Div. beholdning avd. 1
Div. beholdning avd. 2
Div. beholdning avd. 3
Div. beholdning avd. 4
Div. beholdning avd. 5
Div. beholdning avd. 7
Div. beholdning avd. 9
SUM AVDELINGER

4 497
0
3 007
41 162
443
8 482
5 832
63 422

13 181
0
967
44 525
5 943
27 956
0
92 572

1131
1132
1133
1134
1135
1137
1139

Premiebeholdning avd. 1
Premiebeholdning avd. 2
Premiebeholdning avd. 3
Premiebeholdning avd. 4
Premiebeholdning avd. 5
Premiebeholdning avd. 7
Premiebeholdning avd. 9
SUM AVDELINGER

13 077
4 488
4 224
2 431
0
31 002
1 766
56 988

6 417
6 152
528
3 825
0
5 967
1 000
23 889

1440
1450
1460

Beholdning premier
Beholdning gullmerker
Beholdning salgsartikler
SUM VAREBEHOLDNING

1500

Kundefordringer

1301
1302
1303
1304
1305
1307
1309

Kasse/ bankbeh. avd. 1
Kasse/ bankbeh. avd. 2
Kasse/ bankbeh. avd. 3
Kasse/ bankbeh. avd. 4
Kasse/ bankbeh. avd. 5
Kasse/ bankbeh. avd. 7
Kasse/ bankbeh. avd. 9
SUM AVDELINGER

1801
1802
1910
1915
1925
1930

145 aksjer i Fuglehunden AS
Ny aksjekapital Fuglehunden AS
DnB NOR 2000.09.32656
Privatbanken 9590.31.16790
Avlskonto 6420.05.45301
Skagenfond 23080 0712153
SUM KASSE, BANK, AKSJER NISK
SUM EIENDELER NISK INKL. AVDELINGER

34

11 567
7 938
6 623

0
6 415
5 152
20 700

26 127

32 267

0

10 000

66 496
81 185
10 154
291 461
55 241
39 622
12 746
556 905

66 268
61 813
3 954
303 727
48 041
37 964
23 257
545 024

14 500
6 000
8 456
459 109
54 267
214 064

14 500
6 000
14 469
430 637
41 305
204 224
756 396

711 135

1 459 837

1 414 886
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EGENKAPITAL OG GJELD
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2009

Egenkap/ gjeld Oslo/ Akershus/ Østfold
Årsres. avd. 1
Egenkap/ gjeld Busker/ Telem/ Vestfold
Årsres. avd. 2
Egenkap/ gjeld Hedmark/ Oppland
Årsres. avd. 3
Egenkap/ gjeld Sørlandet
Årsres. avd. 4
Egenkap/ gjeld Hordaland
Årsres. avd. 5
Egenkap/ gjeld Trøndelag
Årsres. avd. 7
Egenkap/ gjeld Troms
Årsres. avd. 9
EGENKAPITAL OG GJELD ALLE AVDELINGER
EGENKAPITAL NISK
SUM EGENKAPITAL INKL. AVDELINGER

2181
2189
2191

Avs. til Layout/ repro velkomst
Avsatt til 100-års jubileum
Avsatt til 100-års jubileumsbok

2400

Leverandørgjeld
Skyldig FKF

2410
2411

Innbet. kontingenter for neste år
Innbet. kontingenter v/NKK for neste år
SUM AVSETNING OG KORTSIKTIG GJELD

SUM EGENKAPITAL/ GJELD NISK INKL. ALLE AVDELINGER
IKKE FORDELT OVERSKUDD
SUM EGENKAPITAL/ GJELD/ OVERSKUDD

Resultat

2007

2006

1 796
(17 708)
(11 935)
17 024
(1 700)
(7 219)
3 913
(15 830)

(84 070)
(85 673)
(17 384)
(335 054)
(55 683)
(79 106)
(20 344)
(677 314)

(85 866)
(67 965)
(5 449)
(352 077)
(53 984)
(71 887)
(24 257)
(661 484)

(551 861)

(551 861)

(1 229 175)

(1 213 345)

(50 000)
(50 000)

(5 000)
(50 000)
(50 000)

(18 941)

(94 600)

(1 200)
(76 400)

(194 600)

(201 541)

(1 423 775)

(1 414 886)

(36 062)
(1 459 837)

(1 414 886)
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Forslag til handlingsplan for Norsk Irsksetterklubb 2008 – utgave 1
1 Grunnlag
Handlingsplanen lister opp de hovedaktiviteter som Norsk Irsksetterklubb (NISK) skal prioritere
kommende periode (fra en generalforsamling til den neste). Hovedaktivitetene er utledet av
klubbens formål (jf vedtektene) og forslag/saker til behandling ved generalforsamlingen.
2 Hovedaktiviteter
På det grunnlag utledes følgende hovedaktiviteter:
• Avlsarbeide, herunder: forsterket fokus på utvikling av rød- og hvit irsksetter
• Jaktprøver og trening, herunder NM høgfjell høst med NISK som arrangør
• Utstillinger
• Profilering
• Informasjon
• Medlemsservice
• Økonomi
• Organisatoriske forhold.
2.1 Avlsarbeide
2.1.1 Intensjon

Jobbe for klubbens målsetting om å utvikle rød og rød og hvite irsksetter som en robust
og sterk jakthund med et funksjonelt og rasetypisk eksteriør, stødig gemytt og god helse
gjennom å fortsette, og videreutvikle, det avlsarbeidet som har ført irsksetteren dit den er
i dag.
2.1.2 Sluttstatus

•

•
•
•
•

•

•
•
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God service til medlemmene i form av oppdaterte lister over NISKs godkjente
avlshannhunder og avlstisper med så mye info/linker som mulig, oppdatert valpeliste og
tilgjengelighet på telefon og mail.
Hyppig informasjon til medlemmer om saker som avlsrådet behandler, og endringer som
gjøres på avlslistene.
Funksjonelle web-sider hvor det er lett å orientere seg i, og hvor man kan kontakte
avlsrådet via et kontaktskjema.
Tett samarbeid med de andre raseklubbenes avlsråd.
Utarbeide en 5-10 års avlsplan for Norsk Irsksetterklubb. I forbindelse med dette arbeidet
vurdere/eventuelt endre dagens avlskriterier, slik at disse tjener rasens beste og klubbens
målsetting for avl.
Arbeide videre med prosjekt indeksbasert avl sammen med de andre raseklubbene, slik at
avlsindekser for jaktprøveresultater på alle irsksettere kan være tilgjengelig for
medlemmene i løpet av våren 2008.
Prøveprosjekt på hip quality (HQ) som et alternativ til konvensjonell HD-fotografering.
Jobbere videre med å utvikle rød og hvit irsksetter på lik linje med rød irsksetter. I denne
forbindelse opprettholdes et tett samarbeid mellom avlsrådet og arbeidsgruppen for rød
og hvit irsksetter, samt den internasjonale arbeidsgruppen.
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2.2 Jaktprøver og trening
2.2.1 Intensjon

•
•

Være tilgjengelig for avdelinger, enkeltmedlemmer og utenlandske søsterklubber mht
aktiviteter innen jaktprøver og trening
Være hovedstyrets kontaktperson i tilknytning til jaktprøver som arrangeres i regi av
NISK sentralt.

2.2.2 Sluttstatus

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppfølging og kontakt mot Skandinavia og Irland innenfor feltet jaktprøver og trening
Sluttføre høringsprosessen rundt endring av jaktprøvereglementet.
Ytterligere spesifisering av kriterier for uttak og oppfølging av NM lag og andre
høystatusprøver.
Lede og koordinere arbeidet med NM høgfjellsprøve høst 2008 på Kongsvold.
Støtt NISK avd 4 i å arrangere NM skogsfuglprøve 2008
Ansvar for Jaktprøvekritikker - videresende informasjon til avlsrådet / ”Søk på hund”.
Følge opp Norgescupen i samarbeid med Web-redaktøren.
Følge opp ”politiske” saker som kan ha innvirkning på jaktprøver og treningsmuligheter
Utføre aktiviteter som GF pålegger styret innenfor området jaktprøver og trening.

2.3 Utstillinger
2.3.1 Intensjon

Utvikle de to irsksetterrasene som ensartede og edle typer etter rasestandarden.
2.3.2 Sluttstatus

•
•
•

Gjennomføre Fellesutstillingen
Rekruttere utstillingsdommere
Utarbeide instruksjonshefte rasestandard for utstillingsdommere i samråd med Per Harald
Nymark.

2.4 Profilering
2.4.1 Intensjon

Gjøre raser og klubben kjent for aktuell målgruppe for å rekruttere nye valpekjøpere og
klubbmedlemmer.
2.4.2 Sluttstatus

•

Stand ved Villmarksmessa

•

Stand ved Hundelivsmessa

•

NM-lag høgfjell utrustes med caps, markerings- og varmedekken påført klubblogo og
tekst NM-lag årstall

•

Tillitsvalgte eller andre som representerer NISK ved møter og arrangementer utrustes
med klubbmerke og pins

•

Der hvor tillitsvalgte eller andre er invitert ved spesielle arrangementer i utlandet,
overrekkes en passende påskjønnelse med NISKs logo (eksempelvis krystallglass)

•

Profileringsartikler og messemateriell skal være av meget god kvalitet og ha en pen
design

•

NISKs logo nyttes på klubbens brevpapier, dokumenter, presentasjoner, NISK-sidene i
”Fuglehunden” og websider.
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2.5 Informasjon
2.5.1 Intensjon

Informere medlemmer og interessenter om rasefremmende - og organisatoriske forhold.
Likeledes skape interesse og engasjement hvor medlemmer og interessenter kan stille spørsmål
og drøfte konstruktive problemstillinger.
2.5.2 Sluttstatus

•

NISKs nye hjemmeside etableres jan 08:
o Funksjonsdyktig redaksjon/driftsorganisasjon etableres, som evner å presentere
aktuell informasjon fortløpende på klubb - og avdelingsnivå
o Referater fra styret og avlsråd NISK, FKF og NKK presenteres fortløpende som
”ferskvare”

•

Tidsskriftet ”Fuglehundens NISK-sider”:
o Leserenes interesse og engasjement stimuleres for å sende stoff til bladets
utgivelser
o Styrets leder skrives av styrets representanter ved alle bladets utgivelser
o Fast agenda på styremøtene hvor aktuelt tema vedtas belyst i alle bladets
utgivelser

•

Personer som er tildelt NISKs hedersbevisning og påskjønnelser kunngjøres i aktuelle
medier

•

NISKs årbok utarbeides

•

Diskusjonsforum (betaforum):
o Etiske spilleregler evalueres
o Etablert påloggingsmodell evalueres
o Moderatorfunksjon på plass som en del av hjemmesideredaksjon.

2.6 Medlemsservice
2.6.1 Intensjon

Yte klubbens medlemmer ønsket service ved henvendelser på mail eller telefon. Ved mer
komplekse spørsmål, videresende dette til rett person innen klubben for løsning overfor
medlemmet.
2.6.2 Sluttstatus

Fortsatt øke andelen av medlemmer blant de som er eiere av irsksetter. Dette må skje i nært
samarbeid med oppdrettere, som oppfordres til å sende inn adresselister på kjøpere for utsendelse
av tilbud om medlemskap i klubben.
2.7 Økonomi
2.7.1 Intensjon

NISK er en ideell organisasjon hvor gjennomføring av aktiviteter og tillitsverv i stor grad er
basert på frivillighet og dugnadsånd. Det er noe usikkert hvordan medlemstall med påfølgende
inntekt vil utvikle seg som følge av endret tilknytning til NKK. Denne situasjonen vil trolig i
hovedsak bli avklart første halvår. Økonomien rettes i størst mulig grad mot klubbens
kjerneaktiviteter som bidrar til en positiv utvikling av rasen og service til våre medlemmer.
2.7.2 Sluttsituasjon

Det vises til budsjett for driftsperioden frem til neste generalforsamling.
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2.8 Organisatoriske forhold
2.8.1 Intensjon

NISK skal være en ideell landsdekkende og vital organisasjon for å fremme utviklingen av den
røde og rød-hvite irsksetter som en sunn og edel jakthund.
2.8.2 Sluttstatus

•

NISKs vedtekter og generalforsamlingens vedtak legges til grunn for organisatorisk
virksomhet ved styret, avdelinger og distrikt

•

NISKs reviderte lover fremmes NKK for godkjenning

•

Saker av prinsippiell karakter, behandles innenfor det organ som har dette som
myndighetsområde

•

Avlrådets virksomhet fremgår av egen instruks og forankres i styret

•

Enkeltsaker som hører inn under styrets kompetanseområde fremmes direkte til den i
styret som har kompetanse i saken. Der hvor det er tvil, fremmes saken til sekretær NISK
som bringer saken videre til styret for videre behandling

•

NISK skal sammen med øvrige fuglehundklubber drøfte spørsmål og behandle saker i
raseutvalget av felles interesse og om avlsfremmende forhold

•

Ved behov fremmes saker som ligger utenfor NISKs myndighetsområde til nest høyere
beslutningsorgan - FKF og NKK

•

I dialog med FKF og NKK tilpasse NISKs plan for saksbehandling og gjennomføring av
årsmøter og generalforsamling.

Norsk Irsksetterklubb, Lakselv, 5 januar 2008

Siri Kulberg
Styremedlem og leder avlsrådet
(sign)

Karin Morstad
Ingrid Frenning
Styremedlem jaktprøver og trening Styremedlem utstilling
(sign)
(sign)

Geir Tokle
Forretningsfører
(sign)

Espen Bjørbæk
Nestleder
(sign)

Per Hallås
Leder
(sign)
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for Norsk Irsksetterklubb Rød Irsksetter
Utarbeidet av Norsk Irsksetterklubb’s avlsråd 12. januar 2008
Vedtatt av Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling 2008

1. Innledning

2. Rasens status, mål og tiltak
A. Jaktegenskaper
B. Helse

C. Gemytt

D. Eksteriør
E. Innavl

3. Oppsummering
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Innledning

I raseklubbenes samarbeidsavtale med Norsk Kennel Klubb (NKK) står det skrevet at de enkelte raseklubbene har det kynologiske ansvaret for sin rase. Dette betyr i klartekst at raseklubben har ansvaret
for rasens avlsmessige progresjon og at de dermed plikter å holde seg løpende orientert over rasens
utvikling innen bruksegenskaper, eksteriør, helse og gemytt. Ut ifra disse observasjonene skal raseklubben definere korte og langsiktige avlsmål, og legge til rette for en avl som leder til positiv fremgang for rasen innen de nevnte egenskapene. Raseklubben har i tillegg ansvar for at rasens avlsmål og
avlstiltak er tilpasset samfunnets krav til hundehold. I Norsk Irsksetterklubb (NISK) er det avlsrådet
som er klubbens fagutvalg for avl.
For å oppnå sine avlsmål har NISK valgt å utarbeide kriterier for hunder som skal brukes i avl, og i
1995 ble de avlskriteriene som brukes av klubben i dag utarbeidet og vedtatt av generalforsamlingen.
Avlskriteriene krever blant annet at tisper og hannhunder som skal brukes i avl er jakt- og utstillingspremiert, og at de er sykdomsfri og har godt gemytt. Særtypisk for Norge er at man har klart å opprettholde jakttypen av irsksetter som dominerende type, i motsetning til mange andre europeiske land
hvor den såkalte showtypen dominerer.
2.

Rasens status, mål og tiltak

Irsksetteren har opplevd en enorm jaktmessig fremgang de siste 10-20 årene. Fra å være et sjeldent
syn på premielistene er irsksetteren nå stadig å finne i toppen både i VK og i høystatusløp. Det er
nærliggende å tro at innføringen av avlskriteriene samt import av nytt blod har påvirket den avlsmessig fremgangen for rasen. Denne avlsplanen inneholder en vurdering av rasens status på de områder
som dagens avlsprogram prioriterer, og beskriver tiltak man ønsker å iverksette de neste 5 årene for å
videreføre den avlsmessige fremgangen rasen har hatt. Avlsarbeid i andre arter, bl.a. storfe, har vist at
det lar seg gjøre å prioritere relativt forskjellige egenskaper i et overordnet avlsmål, og Norsk Irsksetterklubb fire hovedområder for avl er derfor som følger:
Jaktegenskaper
Helse
Gemytt
Eksteriør
A. Jaktegenskaper
Irsksetteren skal være en robust og sterk jakthund som fungerer godt på høyfjell, så vel som på skog
og på lavland. For å kunne vurdere rasens jaktegenskaper har vi sett på statistikk basert på jaktprøvedata for de største rasene av stående fuglehunder i perioden 1994-2006, utarbeidet av Tom Erik
Øygard. Statistikken viser et gjennomsnitt av egenskaper fra jaktprøvekritikken for hver enkelt rase,
sammenlignet med et gjennomsnitt for alle rasene samlet.
Status jaktegenskaper: Irsksetteren ligger over gjennomsnittet på jaktlyst, fart og stil, men under
gjennomsnittet på viltfinnerevne (flere støkk og færre egne stand). Irsksetteren kommer bedre ut enn
gjennomsnittet av rasene når det gjelder tomstand og reising.
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Mål: Opprettholde irsksetterens jaktlige egenskaper og forbedre vilfinnerevnen.
Tiltak jaktegenskaper: Norsk Bretonklubb har beregnet avlsindeks for jaktegenskaper over en lengre
periode, og har med dette verktøyet oppnådd fremgang på utvalgte egenskaper. For eksempel har
gjennomsnittlig jaktlyst økt fra 3,9 til 4,2. I 2008 vil NISK få beregnet avlsindekser på jaktegenskaper
som jaktlyst, viltfinnerevne, reviering og samarbeid. Med det systemet NISK har valgt vil gjennomsnittlige avlsindekser for de respektive egenskapene bli beregnet hver for seg, og deretter samlet i en
totalindeks. De ulike egenskapene vil bli vektlagt forskjellig i totalindeksen ut i fra viktighet. Statistikken tilsier at NISK bør vektlegge viltfinnerevne sterkest, deretter reviering, samarbeid og jaktlyst.
Vi har som mål å få utarbeidet avlsindekser på IS i løpet av 2008. Frem til avlsindeksene er på plass
og vi har fått mulighet til å vurdere disse vil de eksisterende avlskriteriene gjelde.
B. Helse
Irsksetteren har relativt få arvelige lidelser. I tillegg til hofteleddsdysplasi (HD) har rasen noe forekomst av immunsviktsykdommen canine leukocyte adhesion deficiency (CLAD) og dvergvekst. Når
det gjelder sykdommer utover dette har ikke avlsrådet noen oversikt.
Status: Gjennomsnittelig HD-prosenten de siste 10 år for irsksetter ligger på rundt 84-85 % fri. Med
tanke på hvor lenge man har HD-fotografert irsksetter i Norge, har det ikke vært noen nevneverdig
fremgang. CLAD-testing av irsksetter ble innført i 2006. Det er så langt funnet 15 bærere i Norge.
Dvergvekst forekommer sporadisk i Norge, men avlsrådet har her ikke god nok oversikt Det ble i sin
tid påvist at sykdommen sannsynligvis har en autosomal recessiv arvegang, men klubben manglet
midler til å utrede sykdommen videre.
Mål:
HD: NISK ønsker å forbedre hoftekvaliteten i rasen.
CLAD: NISK ønsker kjent CLAD-status på alle avlshunder.
Dvergvekst: NISK vil registrere kombinasjoner hvor dvergvekst forekommer.
Tiltak:
HD: Norsk Bretonklubb har i en lenge benyttet Hip-Quality (HQ) som metode for vurdering av
hundenes hoftekvalitet, og har gode erfaringer med dette. Metoden kjøres parallelt med vanlig HD-fotografering. Fordelen med HQ er at avlesningen er objektiv, resultatene kommer ut som kontinuerlig
data, og arvegraden er beregnet til å være langt høyere enn for normal HD-fotografering (65 % kontra
20-30 %). Dette betyr i klartekst at man kan forbedre hoftekvalitet langt mer effektivt ved å bruke
HQ. NISK ønsker å sette i gang et frivillig prøveprosjekt på HQ på irsksetter i 2008, og informasjon
om dette vil bli lagt ut på nettsiden og i Fuglehunden. Som beskrevet for jaktegenskaper vil det også
bli beregnet avlsindekser for HD, både vanlig HD-fotografering og HQ-registreringer. Dette gir mulighet til å sammenligne de to metodene over tid. Samtidig ønsker NISK å opprettholde registreringssperre på hunder med ukjent HD-status.
CLAD: NISK vil vurdere å søke NKK om registreringssperre på hunder med ukjent CLAD-status. En
eventuell søknad vil bli tatt opp på Generalforsamlingen etter høring i avdelingene.
Dvergvekst: NISK vil jobbe mot relevante forskningsmiljøer og sammen med disse vurdere muligheten for et forskningsprosjekt på dvergvekst. I forbindelse med et eventuelt prosjekt ønskes åpenhet
rundt forekomst av dvergvekst.
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C. Gemytt:
I rasestandarden står det at irsksetteren skal være en ivrig, intelligent, energisk, lojal og hengiven
hund. Gemyttet er av avgjørende betydning for irsksetteren både som familiehund og som jakthund.
Status:
Det finnes så langt NISK kjenner til ingen gode, kvalitative registreringsmetoder for gemytt på stående fuglehunder, og det er derfor vanskelig å få oversikt over rasens gjennomsnittelige gemytt. Per
i dag registreres gemytt på hunder som vises på utstilling og på jaktprøver, og det er få anmerkninger
i forhold til antall startende hunder. Det finnes ingen retningslinjer for hvordan disse registreringene
skal behandles.
Mål:
Irsksetteren skal ha et temperament som beskrevet i rasestandarden.
Tiltak:
NISK vil fortsette å registrere hunder som har fått gemyttanmerkninger på utstilling eller jaktprøver.
NISK vil utarbeide retningslinjer for hvordan gemyttanmerkningene skal behandles.
D. Eksteriør:
Irsksetteren er en jakthund, og det er derfor viktig at den har et funksjonelt eksteriør. Rasestandarden
for irsksetter er utarbeidet av dens offisielt hjemland Irland, og godkjent av den internasjonale hundeorganisasjonen FCI i Brüssel. Rasestandarden angir ofte en relativt grov ramme for eksteriør, og
dermed er det rom for relativt store variasjoner i bedømming.
Status:
Gjennomsnittelig utstillingspremiering på irsksetter over de fem siste årene (2002-2006) er 58 % 1.
premier, 30 % 2. premier, 5 % 3. premier og 1 % 0. premier. . I avlskriterier kreves minimum 2. premie på utstilling for NISK godkjente avlshunder
I rasestandarden fra FCI står det ikke skrevet at irsksetteren er en jakthund. Dette står nevnt i rasestandarden for de andre setter-rasene (Engelsk setter, Gordon setter og Rød og Hvit Irsksetter).
Tiltak:
NISK vil fortsette å ha fokus på eksteriør gjennom krav til utstillingspremiering i avlskriteriene. NISK
vil i løpet av 2008 i samarbeid med styret sende et brev til den irske Irsksetterklubben med anmodning om at de endrer rasestandarden slik at det kommer frem at irsksetteren er en jakthund. NISK har
i 2007 gjennomført en konferanse for utstillingsdommere.
E. Innavl
Status:
Irsksetteren er en liten rase i Norge, og innen en del av dagens linjer finner man individer med tette
familiære bånd.
Mål:
Redusere graden av innavl i populasjonen
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Tiltak:
NISK ønsker å utvikle/ta i bruk et verktøy hvor man kan beregne innavlsgraden på en fiktiv parring
ved å oppgi reg.nr. på foreldredyr. Det er ønskelig at denne funksjonen er web-basert.
I tillegg ønsker NISK å se på utviklingen av innavlsgrad i populasjonen over tid.
3. Oppsummering:
Denne avlsplanen omhandler prioriterte mål og tiltak innen NISKs hovedområder for avl i de neste
fem år. For å sikre fremdrift av overnevnte tiltak for de enkelte delmål, vil avlsrådet gjennomgå
planen og legge frem status på avlskonferanser i 2009 og 2011. Videre vil det legges frem en avsluttende evaluering på avlskonferansen i 2013. Avlsrådet ser for seg at det i løpet av 2013 blir laget en
ny avlsplan for en femårs periode (2013-2018).
Gardermoen, 12.01.08
Siri K Sjurseth
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Avlsplan 2008-2012
for Norsk Irsksetterklubb Rød og Hvit Irsksetter
Utarbeidet av Norsk Irsksetterklubb’s avlsråd 12. januar 2008
Vedtatt av Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling xx 2008
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AVLSPLAN 2008-2012

For Rød og Hvit Irsksetter (forkortet RHIS)
Avlsplanen er laget for et kort tidsperspektiv med tanke på rask og hyppig revidering, spesielt for å
kunne ta inn hunder fra et eventuelt utavlprogram.

1. Rasens status, avlsmål og tiltak for å nå disse
Rød og Hvit Irsksetter (RHIS) skal være en allsidig, stående fuglehund som i kvalitet skal kunne konkurrere med de andre stående fuglehundrasene og fremstå som en rasetypisk, sunn og trivelig familiehund. Jaktegenskapene har meget sterk prioritet blant NISKs fire hovedområder for avl:
1.
2.
3.
4.

Jaktegenskaper
Gemytt
Helse
Eksteriør

A. Jaktegenskaper
Begrunnelsen for at jaktegenskaper er rangert øverst er at vi per dags dato ser denne egenskapen som
det største problemet for populasjonen i Skandinavia. Data fra jaktprøver skal benyttes som et objektivt uttrykk for Rød og Hvit Irsksetters jaktlige kvaliteter. Det fremste målet er i første omgang å øke
jaktlysten hos RHIS.
Status jaktlyst
Den gjennomsnittlige jaktlysten for norskeide RHIS som er startet på jaktprøve er fram til og med
2007 på 2,68. For en stående fuglehund med særdeles høg jaktlyst ligger verdien på 6. Den gjennomsnittlige jaktlysten for stående fuglehunder er 3,95.
For RHIS stilt på jaktprøver i Norge viser
gjennomsnittlige tallkarakterer for fart, stil, selvstendighet, søksbredde og reviering cirka halvparten
av det som Rød Irsksetter oppnår.
Tiltak jaktlyst
Metoden med bruk av avlsindekser for å bedre jaktlysten i rasen fungerer blant annet bra for Breton.
NISK prioriterer i første omgang jaktegenskapene jaktlyst, viltfinnerevne, reviering og samarbeid.
Når det gjelder de jaktlige egenskapene, vil man utvikle en totalindeks som inneholder alle de fire
egenskapene, men man vil også benytte indekser for hver enkelt egenskap. Totalindeksen vil bestå av
de fire enkeltegenskapene vektlagt i lik eller forskjellig grad, alt etter som hva man ønsker. Sikkerheten i indeksene øker jo flere jaktprøvestarter det er i rasen og per hund. Arrangering av treningssamlinger er en måte å øke interessen for jakt og jaktprøver blant eiere av RHIS. NISK vil fra 2008 kåre
”Årets Rød og Hvit Irsksetter” etter samme poengberegning som for Norgescupen.
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B. Gemytt
Gemyttet er av avgjørende betydning for Rød og Hvit Irsksetter hjemme og på jakt. Rød og Hvit
Irsksetter skal være en livlig, kvikk og omgjengelig hund, som er vennlig overfor både mennesker og
andre hunder.
Status
Det finnes så langt NISK kjenner til ingen gode kvalitative registreringsmetoder for gemytt hos stående fuglehunder. Gemyttmessige avvik skal bemerkes på utstillingsskjemaet og på jaktprøveskjemaet. Det er kommet inn noen gemytt- anmerkninger av ulik alvorlighetsgrad. Ved en liten populasjon
slår dette uheldig ut statistisk sett og viser at nesten 7 % av populasjonen har en eller annen form for
bemerkning.
Tiltak
NISK vil som rutine be eierne om å karakterisere og vurdere hundens gemytt før avl. Dette fordi avl
er oppdretters ansvar, og oppdretter er den som kjenner sin hund best. På dommerkonferanser vil vi be
om at dommerne har fokus på gemytt.
Informasjon om gemyttmessige avvik som kommer fram på kritikkskjema på utstilling eller jaktprøver, skal gjøres kjent for oppdrettere. Ved å øke bredden i det genetiske avlsmateriale vil en sannsynligvis styrke gemyttet i rasen.

C. Helse
Rød og Hvit Irsksetter har få arvelige lidelser. Man har erfaring for at hoftekvalitet, dvergvekst og
CLAD så langt ikke representerer noe større problem enn for rød irsk setter i Norge.
Status
Hoftekvalitet hos RHIS er det vanskelig å si noe om da populasjonen er liten. Mange av hundene er
av utenlandsk opprinnelse og kommer fra land hvor fokus på HD er liten. Andre sykdommer som
dvergvekst og CLAD er ikke registrert på RHIS i Norge. Inntil vi sitter på et bedre statistisk materiale
legger vi til grunn at forekomst av HD, CLAD og dvergvekst vil være tilnærmet likt rød irsksetter
fordi rasene har samme genetiske utgangspunkt.
Tiltak
NISK ønsker å bedre hoftekvaliteten i rasen, og vil på lik linje med rød irsksetter sette i gang et frivillig prøveprosjekt på HQ på RHIS i 2008, og informasjon om dette vil bli lagt ut på nettsiden og i
Fuglehunden. Som beskrevet for jaktegenskaper vil det også bli beregnet avlsindekser for HD, både
vanlig HD-fotografering og HQ-registreringer. NISK ønsker å opprettholde registreringssperre på
hunder med ukjent HD-status.
D. Eksteriør
For mange Rød og Hvit Irsksettereiere betyr eksteriør og utstillingsresultater mye. Deltagelsen på
utstillinger er god, og de fleste Røde og Hvite Irsksettere har vært på utstilling en eller flere ganger.
Eksteriørdommerne benytter NKKs standard for Rød og Hvit Irsksetter som er en direkte oversettelse
av FCI standarden for rasen.
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Tiltak
NISK vil fortsette å ha fokus på eksteriør gjennom krav til utstillingspremiering i avlskriteriene.
2. Praktisk avlsarbeid
I første omgang vil NISKs avlsråd kun godkjenne parringer som er fremlagt avlsrådet i god tid før
parring finner sted. Hundene må i utgangspunktet tilfredsstille avlskrite-riene, men dispensasjon fra
disse kan gis på dokumentert grunnlag.
For å videreutvikle Rød og Hvit Irsksetter i Norge over flere generasjoner, er det svært viktig med en
størst mulig genetisk bredde i avlen. Rød og Hvit Irsksetter er en tallmessig liten rase i Norge. Det
gjør at faren for innavl er stor. AR må derfor ikke bare legge vekt på avlskriterier når man anbefaler
kombinasjoner, men også ta hensyn til innavlsgrad. Avlsrådet skal legge vekt på å øke den genetiske
bredden gjennom to tiltak: Oppmuntre til import av hunder og utarbeide et utavlsprogram.
Arbeidet med utavlsprogrammet skjer i samarbeid med Sverige (SISK) og irsk rød og hvit irsksetterklubb (IRWS Club).
A. Import
Populasjonen av RHIS i Norge består av relativt få individer. Derfor er det viktig å nedlegge et betydelig arbeid med å holde den genetiske bredden stor nok. I så måte er import av RHIS viktig. Ikke alle
importerte RHIS representerer nye linjer eller kvalitativt bedre hunder. Importen må være av en slik
kvalitet at man kan forvente at den bidrar positivt til rasens framgang hva gjelder bruksegenskaper,
helse, gemytt og eksteriør.
Stammen av Rød og Hvit Irsksetter i Norge er dårlig dokumentert hva gjelder de egenskaper NISK
ønsker å fokusere på i avlsammenheng. Den genetiske bakgrunnen til importdyrene er ofte heller ikke
godt kjent, noe som gjør at man skal være restriktive med bruk av det enkelte importdyr i avl i for
stort omfang.
NISK vil stille de samme krav til jaktlig dokumentasjon fra importerte hunder som fra norskfødte
hunder. Vi vil være forsiktig med bruk av den enkelte hund i avl før vi ser avlsresultatene (1-3 kull.)
B. Utavl
Dette er et annet viktig og effektivt virkemiddel for å øke de jaktlige egenskapene.
Et utavlsprogram skal være et verktøy for å bedre jaktegenskapene og programmet skal ha en begrenset varighet både i tid og antall parringer. Dette vil kun bli gjennomført dersom det får nødvendig
godkjenning i rasens hjemland og i NKK.

3. Utvalgskriterier for RHIS
For at parring skal oppnå anbefaling fra avlsrådet må følgende kriterier oppfylles:
Jaktprøve:
En av foreldrene skal som minimum ha 2. premie på jaktprøve. Den andre av foreldrene skal komme
fra linjer der foreldre eller søsken er jaktpremiert, eller ha deltatt på jaktprøve /anleggsprøve /treningssamling.
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Utstilling:
Oppnådd minst 2. premie på utstilling
Krav til tispe og hannhund:
Dokumentert fri for HD.
Testet eller dokumentert arvelig fri for CLAD.
Fri for arvelige defekter som haleknekk, bittfeil ol.
Selv være sykdomsfri.
Dvergvekst - A-typiske, hannhunder som har gitt dette føres på egen liste.
Godt gemytt. Kan kreves dokumentert fra 2 utstillingsdommere.
Innavl som 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.

4. Konklusjon.

NISKs viktigste oppgave i årene framover er å få flere RHIS-eiere til å stille flere ganger på jaktprøve. Videre er det viktig å øke den genetiske bredden.
I en liten rase som Rød og Hvit Irsksetter er det avgjørende at avlsrådet fører en politikk som gjør at
oppdrettere benytter seg av avlsrådet og følger den linja som er trukket opp av klubben.
Det vil være ønskelig at oppdrettere følger ARs avlsopplegg om man skal kunne forvente en avlsmessig framgang for rasen. Gjennom å legge fram mest mulig informasjon om hundene og ha et konkret
avlsopplegg som ivaretar oppdretternes ønske om valgfrihet innenfor visse rammer, håper vi å få til en
stemning i klubben som gjør at vi drar i samme retning.

Gardermoen, 12.01.08
Jan-Erik Svandal

Laila Hope

Per Sandanger

Siri K Sjurseth
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INNTEKTER:
Medlemskontingent

Sponsorinntekter

Avlsarbeid

NISK hjemmeside
Fuglehundprøver
Utstilling
Renteinntekter
SUM INNTEKTER:
UTGIFTER:
Avgifter
Informasjon - publikasjoner

Avlsarbeid

Fuglehundprøver

Utstilling - profilering

Styrende organer

Jubileumsfeiring
Klubbservice

SUM UTGIFTER:
SUM INNTEKTER:
FORVENTET RESULTAT:
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BUDSJETT NISK 2008 utgave nr 1
ANTALL

Medlemskontingenter
Kontingenter ! år + 30 familie
Medlem uten ”Fuglehunden”
Sponsorinntekter
Uspesifisert sponsorinntekter
Effektsalg Norgesprofil
Sponsorinntekter
Avlsråd, link til hjemmesider
Hannhundliste
Avlsråd, valpelister
Reklameinntekter
Overskudd Trippelprøven - NM
Overskudd Fellesutstillingen Oslo
Påmeldingsavgift utstillinger
Renteinntekter

PRIS
1350
23
60
2
1
1
150

400
200
200
10000
20000
1500
60

8
35
1
1
1
1
1

350
300
5000
10000
2000
13500
20000

ANTALL
NKK samarbeidsavgift
FKF samarbeidsavgift
Fuglehunden 6 utgaver
Årbok 2007 - "90-årsbok"
Avsetning 100-årsbok
Utgifter vedr. redaktør "Fuglehunden"
Utgifter vedr. redaktør "hjemmesida"
Utvikling web "hjemmesida"
Brukeropplæring web avdelinger og distrikt
Driftsstøtte "hjemmesida"
Avlskonferanse
"Valpeboka"
10-års avlsplan, møte-/reisekostnad
Avlsrådmøter, saksbehandling, reiser
Indexbasert avl, konsulenttjenester
Prosjekt "rød-hvit irsksetter"
VM-lag
NM-lag
Vennskapskamp
Planlegging - koordinering
Rekruttering dommere
Rekruttering dommere
Instruksjonshefte for utstillingsdommere
Utstillingsmøter, forberedelser, reiser
Premier
Profileringsmateriell NISK
Generalforsamling/distriktssamling
Utgifter i forbindelse med styremøter
Utifter mobiltelefon styremedlemmer
Møter i FKF og "raseutvalget"
Representasjon utenlandske søsterklubber
Avsetning 100 års feiring
Kontor, lys, brensel NKK
Utgiftsført inventar og utstyr
Leie av klubbsekretær (lønn og sos.utg.)
Telefon
Kontorrekvisita
EDB og IT-kostnader
Porto og frakt
Regnskapsføring
Forsikringer
Gaver

PRIS

DEL SUM
TOTAL SUM
540000
4600
556600
12000
20000
20000
1500
9000
50500
2800
10500
5000
10000
2000
13500
20000
670900
DEL SUM

13300
5000
10000
15500
20000
670900
TOTAL SUM

0
1440
9000

140
13
23

0
18720
207000

1
1
6
6

40000
10000
800
800

40000
10000
4800
4800

12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

420
0
30000
15000
4000
19000
10000
3000
10000
10000
5000
3000

5040
0
30000
15000
4000
19000
10000
3000
10000
10000
5000
9000

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

3000
10000
10000
5000
4000
40000
25000
10000
4000
10000
10000

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5000
61000
12000
6000
3000
15000
12500
2000
10000

3000
10000
10000
5000
4000
40000
25000
10000
12000
10000
10000
0
5000
61000
12000
6000
3000
15000
12500
2000
10000

126500

670860
670900
40

670860
670900
40

18720

271640

78000

37000

32000

97000
10000
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1

Lover for Norsk Irsksetterklubb
Kapittel 1 - Navn og formål
§1 Navn

Klubbens navn er Norsk Irsksetterklubb. Her forkortet til NISK. Norsk Irsksetterklubb (NISK)
ble stiftet 16. juni 1917 og er spesialklubb for rød irsksetter samt rød og hvit irsksetter.

Per Hallås! 27-12-07 11:16

§2 Tilknytning

Comment: ”rød” settes inn.

Norsk Irsksetterklubb er medlem i Norsk Kennel Klub (NKK) med raseansvar for rød irsksetter
samt rød og hvit irsksetter. Klubben har sitt verneting i Oslo. Klubben kan inngå overenskomst
og ha samarbeid med andre organisasjoner. NISK er underordnet NKK/FCI systemet.

Comment: ”Og” erstattet med ”samt” for å unngå
gjentagelse av og unødig mange ganger i samme
setning.

§3 Formål

Comment: ”Rød-hvit” erstattes med ”rød og hvit”.

Per Hallås! 27-12-07 11:23

Per Hallås! 27-12-07 11:45

Klubbens formål er å:
a) fremme utviklingen av den røde irske setter samt den røde og hvite irske setter som
jakthund

Per Hallås! 6-1-08 20:33
Comment: Medlemsklubb endret til medlem

Per Hallås! 6-1-08 20:37
Comment: Sløyfet: ”Hva hund angår er”

Per Hallås! 27-12-07 11:45

b) fremme utviklingen av de to irsksetterrasene som ensartet og edel type etter
rasestandarden

Comment: ”Underordnet” erstattes ”inn under”.

c) fremme mulighetene for aktivitet med hund innenfor et ansvarlig hundehold i
samfunnet.

Comment: Forenklet reformulering for å unngå
gjenta navnene på begge rasene, siden de er nevnt i
pkt a

Formålet søkes oppnådd ved bl.a. å legge til rette og arrangere:
a) opplysnings-, utdannings- og treningsvirksomhet
b) fuglehundprøver, dressur og treningskurser

Per Hallås! 6-1-08 20:39

Per Hallås! 27-12-07 11:45
Comment: ”fremme” er satt inn.

Per Hallås! 27-12-07 11:45
Comment: ”å” sløyfet.

c) utstillings og unghundfremvisninger
d) fremme av et godt sosialt miljø blant medlemmene.
Videre ved å utgi relevant informasjon på hjemmeside, tidsskrift og rundskriv, avholde møter, gi
råd og veiledning i avlspørsmål, drive valpeopplysning samt ved andre tiltak som antas å gagne
formålet.

Per Hallås! 27-12-07 11:45
Comment: ”av” settes inn.

Per Hallås! 27-12-07 11:45
Comment: ”relevant informasjon på hjemmeside”
satt inn.

Kapittel 2 - Medlemskap
§4 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person
som antas å kunne skade klubbens og /eller hundesaken.
Som husstandsmedlem kan opptas medlems ektefelle, samboer og barn med felles adresse som
ordinært medlem.
§5 Medlemskontingent

Per Hallås! 27-12-07 11:50
Comment: NKKs lovnormtilpasning GF 05.

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Kontingenten skal betales
innen 15. januar. Husstandsmedlem betaler halv kontingent. Medlem har ingen rettigheter før
kontingenten er betalt. Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer
enn ett år.

/jpp intel hd:users:janpetter:desktop:trykkeriservice:6. innkomne forslag:6.1 nisks lover:6.1.1 forslag til endring av lover for norsk irsksetterklubb_2008_3.doc
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§6 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene
forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.
Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen gjeld i forhold
til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.
§7 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

Per Hallås! 6-1-08 21:16
Comment: Sløyfet setning: ”Medlemskontingenten skal være
klubben i hende i rett tid.”

Per Hallås! 6-1-08 21:26
Comment: Sløyfet ordet: ”mulig”

a) utmeldelse
b) strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling til
NISK og /eller annen uregulert gjeld til klubben
c) styrkning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) vedtak som strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre
e) vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomitè
f) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomitè. Medlemskap opphører da i
alle NKKs medlemsklubber.
§8 Disiplinære reaksjoner

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensning av NKKs Disiplinærkomitè kan ikke opptas
som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomitèens skriftlige aksept på dette.
Medlem, som:
a) med hensikt bryter klubbens lover eller NKKs lover,
b) opptrer illojalt eller på annen måte aktivt motarbeider klubbens tillitsvalgte eller
styrende organer,
c) skader hundesaken eller
d) blir dømt for brudd på dyrevernloven eller hundeloven, eller på annen måte holder hund
på en måte som ikke samsvarer med ansvarlig hundehold,
kan av klubbens styre advares, anmodes om å uttre, stryke et medlemskap for begrenset eller
ikke begrenset tid.
Strykning av medlemskap krever ! flertall av fulltallig styre.
Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs
Apellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt
meddelt skriftlig.
Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er
endelig og bindende.
§9 Æresmedlem – hederstegn i gull

Styret kan på generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens
æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer
betaler ikke kontingent til klubben.
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på
et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn i gull.

Per Hallås! 27-12-07 12:19
Comment: ”eller” satt inn

Per Hallås! 6-1-08 21:19
Comment: Sløyfet setningsdel: ”utelukkes for begrenset tid
eller”

Per Hallås! 6-1-08 21:24
Comment: Sløyfet setning: ”Den som anker må også erklære at
avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel.”

Per Hallås! 6-1-08 21:20
Comment: Tilføyelse

Per Hallås! 6-1-08 21:21
Comment: Tilføyelse
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Kapittel 3 - Organisasjon
§10 Klubbens organer

Klubbens organer er:
a) generalforsamlingen
b) ekstraordinær generalforsamling
c) styret
d) valgkomite
e) distriktsavdelinger
f) distriktsrepresentanter.
§11 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste beslutningsorgan. Generalforsamlingen innkalles av
styret og avholdes hvert år innen 15. februar. Innkalling skjer skriftlig til distriktsavdelinger og
distriktsrepresentanter med minst 4 ukers varsel. Møtedato skal gjøres kjent for klubbens
medlemmer med minst 8 ukers varsel. Generalforsamlingen sammensettes av utsendinger fra
distriktsavdelingene, distriktsrepresentantene og styret.
Med innkallelsen til generalforsamlingen skal følge:
a) dagsorden

Per Hallås! 6-1-08 21:29
Comment: Sløyfet ordet: ”ordinær”

Per Hallås! 27-12-07 12:36
Comment: Forslag til ny frist endret fra 1. mai.

Per Hallås! 6-1-08 21:31
Comment: Sløyfet setning: ” Tidsfristene kan av
generalforsamlingen besluttes gjort lengre, men ikke
kortere.”

b) undertegnet årsberetning
c) undertegnet regnskap med revisors beretning
d) forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato
e) forslag, saker eller lovendringer som medlemmer eller styret ønsker fremmet. Forslag
fra medlemmene må være i styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Stemmerett på generalforsamlingen har utsendinger fra distriktsavdelingene valgt av
avdelingenes årsmøte, distriktsrepresentantene og styret. Utsendingene disponerer stemmer
grunnlag av medlemmer som har betalt kontingent i inneværende år. Utenlandske medlemmer
har ikke stemmerett på generalforsamlingen.
Man disponerer stemmer slik:
0-25
25-50
51-75
76-100
101-125

: 1 stemme
: 2 stemmer
: 3 stemmer
: 4 stemmer
: 5 stemmer.

Enkeltmedlem sin stemme følger bostedsadresse og tilhører distrikt definert som under:
a) Østfold, Oslo og Akershus

Per Hallås! 27-12-07 13:01
Comment: Reformulert ved at”…. stått tilsluttet
siden foregående år og …..” tas ut. Begrunnelse:
Medlemmer kan ha stått tilsluttet klubben
foregående år, men i inneværende år kan det hende
at de ikke har innbetalt medlemskontingent på det
tidspunkt generalforsamlingen avholdes. De er da
ikke medlem av NISK så lenge dette ikke er
registrert. Man kan bare disponere stemmer for de
medlemmer som har betalt sin medlemskontingent
på det tidspunkt GF avholdes. Til eksempel er de
fremmøtte medlemmer på Hedmark og Oppland
Fuglehundklubbs årsmøte kun stemmeberettiget
dersom de har innbetalt sitt medlemskap på dagen
for årsmøte. Det samme gjelder for årsmøtet i
NESK.

b) Vestfold, Buskerud og Telemark
c) Hedemark og Oppland
d) Sørlandet
e) Rogaland
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f) Hordaland
g) Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal
h) Trøndelag
i)

Nordland

j)

Troms

k) Finnmark.
Hvert styremedlem har 1 stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Dog har ikke
styret stemmerett når regnskap og beretning behandles.
Vedtak kan bare fattes i saker som er ført på dagsorden.
Generalforsamlingen er åpen for klubbens medlemmer. Disse har talerett i de saker som
behandles. Hvor intet annet er bestemt i denne lov, fatter generalforsamlingen vedtak med
simpelt flertall. Ved stemmelikhet får leder, eller i dennes fravær, nestleder en ekstra stemme.
Avstemmingen skjer ved åpen stemmegivning, men det skal være skriftlig hvis en representant
krever det.
Ingen stemmeberettigede ved generalforsamlingen kan møte med mer enn en fullmakt.
§12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger
det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal
behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. For møte- og stemmerett gjelder
samme regler som for ordinært årsmøte.
§13 Generalforsamlingens behandling

Ordinær generalforsamling skal:
a) fastsette representantenes stemmer
b) velge tellekorps og to representanter som skal underskrive protokollen
c) velge møteleder som skal lede møtet
d) velge referent
e) behandle styrets årsregnskap og beretning
f) behandle avlsrådets beretning
g) behandle styrets budsjett og prioriteringer
h) fastsette årskontingenten
i)

behandle saker og forslag innkommet til riktig tid og ført på dagsorden

j)

behandle valgkomiteens innstilling og velge styre som består av leder, nestleder,
økonomiforvalter, leder av avlsråd, samt to medlemmer. I tillegg velges to
vararepresentanter

k) velge avlsråd, valgkomitè og revisorer.
Av hensyn til kontinuiteten skal styremedlemmene velges for to år av gangen. Maksimum tre
styremedlemmer bør tre ut samtidig.
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Per Hallås! 27-12-07 13:16
Comment: Setningen erstatter tidligere formulering:
”Fullmakter kan kun benyttes av valgte avdelingsrepresentanter,
og kan kun gis til andre valgte avdelingsrepresentanter. Ingen
valgt avdelingsrepresentant møter med mer enn en fullmakt”. EB
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§14 Tillitsverv

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern” (dyrevernloven) skal ikke
velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
§15 Styret

Styret består av leder, fem styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av
generalforsamling.
Styret har ansvar for å:
a) lede klubbens virksomhet, drift og aktiviteter etter klubbens lover rukket opp av
generalforsamlingen og i samarbeid med distriktsavdelingene/distriktsrepresentantene
b) avholde generalforsamling
c) drive klubben i samsvar med formålsparagrafen
d) utarbeide årsberetning og regnskap som fremmes generalforsamlingen for behandling
e) behandle saker av vidtgående karakter og avgjør hvilke saker som skal delegeres utvalg
eller komiteer for særlig saker eller saksområder
f) legge frem forslag til budsjett og handlingsplan for generalforsamlingen
g) legge frem forslag, saker eller lovendringer for generalforsamlingen som medlemmer
eller styret ønsker fremmet
h) velge sekretær og kasserer innen - eller utenfor styrets midte
i)

oppnevne avlsråd, komiteer, redaktører og representanter for klubben

j)

utarbeide retningslinjer for aktivitetsstaber, komiteer, redaktører, avlsrådets og klubbens
økonomiforvalter/sekretær.

Per Hallås! 27-12-07 13:45
Comment: Punktene er reformulert til to punkter
fra opprinnelig ett felles punkt: ”Styret er ansvarlig
for de budsjetter som generalforsamlingen har
vedtatt regnskaper, årsberetninger m.v., og
behandler saker av vidtgående karakter og avgjør
hvilke saker som skal delegeres til utvalg eller
komiteer for særlige saker eller saksområder.”

Per Hallås! 27-12-07 13:48
Comment: Nytt punkt og ses i sammenheng med
§11.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst tre andre styremedlemmer er
tilstede.
Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når to av styremedlemmene krever
det. Det skal føres protokoll over styremøtene.
15.1 Lederne for avlsrådet, prøve- og trenings – og utstillingsfunksjonen

Per Hallås! 27-12-07 13:56
Comment: NKKs lovnormtilpasning GF 05.

Lederne for avlsrådet, prøve – og treningsfunksjonen og utstillingsfunksjonen behandler saker
som blir forelagt dem fra styret, og opptrer på vegne av klubben innenfor sine funksjonsområder.
Lederne koordinerer aktiviteten mellom de regionale ledd og rapporterer fortløpende til styret
om sin virksomhet.
15.2 Avlsrådet

Avlsrådet består av fire medlemmer som har bred erfaring med fuglehunder. Ett medlem gis
særlig ansvar for avl av rød og hvit irsksetter. Avlsrådsmedlemmene velger for tre år av gangen.
Av hensyn til kontinuiteten bør kun ett medlem velges hvert år.
§16 Valgkomite

Per Hallås! 27-12-07 14:07
Comment: Utvides fra tre til fire medlemmer, jf
vedtak GF 06 med ansvar for rød og hvit IS.

Valgkomiteen består av tre medlemmer og en vararepresentant. Valgkomiteen velger leder innen
sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal
besettes.
§17 Distriktsavdelinger

Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet
bodistriktenes avdelinger som slik avdeling er opprettet. Bare avdelingens medlemmer som har

55

Norsk Irsksetterklubb

Forslag til endring av lover
6.1.1

6

betalt skyldig kontingent bosatt i vedkommendes avdelingsdistrikt kan delta med stemmerett
eller være valgbare ved avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle
avdelingsmøter, dog uten stemmerett.
Distriktsavdelinger kan opprettes når medlemmer ønsker det. Styret gir anbefaling til
generalforsamlingen som fatter endelig vedtak. Avdelingene er underlagt klubbens lover og
plikter å arbeide etter de retningslinjer som generalforsamlingen har dratt opp.

Per Hallås! 27-12-07 14:15
Comment: NKKs lovnormtilpasning GF 05.

17.1 Avdelingsårsmøtet

Årsmøtet er avdelingens øverste beslutningsorgan. Årsmøtet innkalles av avdelingsstyret.
Innkalling skjer skriftlig med minst to ukers varsel, og med opplysning om hvor sakspapirer kan
fås.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) godkjenning av innkalling og dagsorden
b) valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
c) behandle styrets beretning
d) godkjenning av regnskap
e) behandle styrets budsjett og handlingsplan
f) behandle innkomne forslag
g) valg av avdelingsstyre
h) valg av utsendinger til generalforsamlingen.
Sakspapirer bør legges ut på NISK hjemmesider.
Fristen for innsending av forslag settes til fire uker før årsmøtet.
Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Avstemmingen skjer åpent så sant ikke en eller
flere krever skriftlig avstemming. Stemmer kan gis ved fullmakt. En person kan imidlertid ikke
ha mer en to stemmer.
Referat fra årsmøtet skal sendes styret innen 15. januar.

Per Hallås! 27-12-07 14:32
Comment: Setningen er reformulert fra opprinnelig: ”
Avdelingsstyret velger selv fristen for innsending av forslag.
Fristen kan dog ikke være før 1. januar.”

Per Hallås! 27-12-07 14:45

Regnskap avsluttes pr 31. oktober og sendes styret innen 15. desember for innarbeiding i
hovedregnskapet.

Comment: Fristen endret fra 15. februar.

17.2 Avdelingsstyret

Comment: Reformulert fra: ”Revidert regnskap skal sendes
styret innen 15. februar.”

Avdelingsstyret leder avdelingens virksomhet og aktiviteter etter klubbens lover og retningslinjer
gitt av generalforsamlingen og av avdelingens årsmøte. Avdelingsstyret er ansvarlig for det
budsjett årsmøtet vedtar.

Per Hallås! 27-12-07 14:53

Avdelingsstyret skal bestå av leder, nestleder, kasserer og sekretær. Det skal i tillegg være minst
et styremedlem
Avdelingsstyret kan opprette egne utvalg etter behov.
Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.
Det enkelte medlem står fritt til å knytte seg til den distriktsavdeling det finner hensiktsmessig.
17.3 Distriktsrepresentanter

I de delene av landet der medlemmene ikke ønsker å opprette avdeling, velges det
distriktsrepresentant.
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17.3.1 Valg av distriktsrepresentanter

Forslag til distriktsrepresentanter fremmes ved at enten medlemmene i vedkommende distrikt,
eller styret foreslår en eller flere kandidater. Listen over kandidater kunngjøres på klubbens
nettsted. Stemmeseddel sendes styret innen gitt tidsfrist. Stemmerett gjelder kun i eget distrikt.
17.3.2 Distriktsrepresentantenes mandat

Distriktsrepresentantene er underlagt klubbens lover og plikter å arbeide etter de retningslinjer
som generalforsamlingen drar opp.
Distriktsrepresentantene kan i regi av klubben ta ansvar for slike aktiviteter som ligger innenfor
generalforsamlingens retningslinjer og som medlemmene ønsker. Dersom budsjett for slike
aktiviteter forutsetter økonomisk bistand fra klubben, skal dette på forhånd klareres med styret.
Kapittel 4 – Revisor
§18 Revisor

Generalforsamlingen velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og
avgir beretning til generalforsamlingen.

Per Hallås! 27-12-07 15:06
Comment: NKKs lovnormtilpasning GF 05

Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og
erfaring i regnskapsførsel.
Kapittel 5 – Diverse bestemmelser
§19 Lovendringer

Lovendringer kan kun foretas av generalforsamlingen – ordinær eller ekstraordinær, og må
vedtas med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forandring av lovene må godkjennes av
NKK. Lovendringer som ikke godkjennes av NKK kan innankes for Samordningsutvalget.
§20 Stemmetall

Per Hallås! 27-12-07 15:14
Comment: Opprinnelig setning foran denne
setning er sløyfet: ”Forslag til lovendringer
innsendes skriftlig til styret innen 15. februar.”
Forholdet er ivaretatt i § 11, 2. avsnitt, upkt e.

Det kreves kvalifisert flertall for valg av: Æresmedlem, lovendring og oppløsning. Der intet
annet er nevnt kreves absolutt flertall.
20.1 Definisjoner

Absolutt flertall: Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer
er gyldige stemmer.
Kvalifisert flertall: Mer enn en spesifisert størrelse (f.eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for
forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.
§21 Oppløsning av klubben

For å oppløse klubben kreves det minst ! flertall på ordinær generalforsamling. Beslutningen må
stadfestes på ekstraordinær generalforsamling med minst ! flertall.

Per Hallås! 27-12-07 15:37
Comment: Flyttet fra bunntekst i slutten av
dokumentet og satt inn som eget punkt for å utdype
flertall ved stemmegivning.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under
§ 3 nevnte formål.
21.2 Oppløsning av distriktsavdelinger

Forslag om oppløsning av distriktsavdelingen skal sendes styret innen 1. desember. Vedtak om
oppløsning krever ! flertall ved skriftlig avstemning på avdelingsårsmøtet.
Forslaget fremlegges på ordinær generalforsamling med innstilling fra styret.
Generalforsamlingen må fatte vedtak om oppløsning med ! flertall for at distriktsavdelingen kan
oppløses. Dersom distriktsavdelingen oppløses, skal midlene overføres til styret. Styret får
8
ansvaret
for forvaltningen av midlene.
§22 Ikrafttreden

Denne reviderte lov trer i kraft 29. april 2006 og opphever hittil gjeldende lover for Norsk
Irsksetterklubb. Loven er sist endret ved behandling på generalforsamling i Tromsø 9. januar
2008 og fremsendt NKK for påfølgende formell godkjenning.

Per Hallås! 27-12-07 15:38
Comment: Tilføyelse
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Lover for Norsk Irsksetterklubb
Vedtatt av generalforsamlingen den: 24. april 2005 i Trondheim
Sist endret av generalforsamlingen: ?? april 2006, i Bergen

KAPITTEL 1
- NAVN OG FORMÅL
§1

Navn
Klubbens navn er Norsk Irsksetterklubb
Her forkortet til NISK
Norsk Irsksetterklubb (NISK) ble stiftet 16.juni 1917 og er norsk spesialklubb for irsksetter og rød-hvit irsksetter.

§2

Tilknytning
Norsk Irsksetterklubb er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK) med raseansvar for irsksetter og rød-hvit
irsksetter Klubben har sitt verneting i OSLO. Klubben kan inngå overenskomst og ha samarbeid med andre
organisasjoner
Greit det som står men må inn at dette må være organisasjoner som hva hund anngår er innunder NKK/FCI
systemet

§3

Formål

Klubbens formål er å
a) fremme utviklingen av den irske setter og den rød-hvite irsksetter som jakthund.
b) fremme utviklingen av den irske setter som en ensartet og edel type etter rasestandarden.
c) Mulighetene for aktivitet med hund innenfor et ansvarlig hundehold i samfunnet

Formålet søkes oppnådd ved bl.a. å legge til rette og å arrangere:
- Opplysnings-, utdannings- og treningsvirksomhet.
- Fuglehundprøver, dressur og treningskurser.
- Utstilling og unghundfremvisninger.
- Fremme et godt sosialt miljø blant medlemmene.
Videre ved å utgi tidsskrift og rundskriv, avholde møter, gi råd og veiledning i avlspørsmål, drive valpeopplysning samt
ved andre tiltak som antas å gagne formålet.
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KAPITTEL 2
- MEDLEMSKAP
§4

Medlemskap
Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å
kunne skade klubben og/eller hundesaken.
Som husstandsmedlem kan opptas medlems ektefelle, samboer og barn. (kan det være hustandsmedlemskap i nye
NKK?

Husstandsmedlemmer er regulert inn i NKKS nye lover og skal ikke betale Grunnkontingent. Forutsetning for å kunne
være husstandsmedlem er samme adresse som ordinært medlem. Inn bør akkurat det med felles adresse

§5

Medlemskontigent
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Kontingenten skal betales innen 15. januar.
Husstandsmedlem betaler halv kontingent.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer en ett år.

§6

Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å
opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.
Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som
ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§7

Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) utmeldelse
b) strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld
til klubben
c) strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre
e) vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite
f) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber
klubber

§8

Disiplinære reaksjoner
Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas som medlem igjen i
noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.
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Medlem som
• med hensikt bryter klubbens lover eller NKK’s lover
• opptrer illojalt eller på annen måte aktivt motarbeider klubbens tillitsvalgte eller styrende organer
• skader hundesaken
• blir dømt for brudd på dyrevernloven eller hundeloven, eller på annen måte holder hund på en måte som ikke
samsvarer med ansvarlig hundehold.
kan av lubbens styre kan advares, anmodes om å uttre, utelukkes for begrenset tid eller stryke et medlemskap for
begrenset eller ikke begrenset tid.
Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre.
Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken
må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også
erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel.
Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og
bindende.
Helt greit til hit
Eventuelle konflikter skal søkes løst på lavest mulig nivå. Distriktsrepresentant, eller avdelingsstyre kan anmode om
at disiplinær sak reises og anbefale disiplinærstraff. Kun hovedstyret kan fatte vedtak om utelukking eller eksklusjon.
Eventuell disiplinærstraff kan ankes til generalforsamling i Norsk Irsksetterklubb eller til klubbenes samordningsutvalg.
Vedtak i disse organ kan ikke appelleres (mye av dette er dekket i lovnormalens tekst og må vurderes som gjentagelser, i
tillegg overstyrer vår ankemulighet til generalforsamling uten appellmulighet, NKK sitt opplegg for anke i Apellutvalget)
Redigering osv er ikke min sterke side men dette antar jeg er gammel tekst?? (For er ikke mulig etter 1/1 2007)

§9

Æresmedlem
Styret kan på generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves
2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt.
Disse tildeles hederstegn.

Som æresmedlem kan utnevnes medlem som har utført et særdeles fortjenestefullt arbeid for klubben og rasen. Forslag
om æresmedlemskap fremmes for styret som fremmer forslaget videre for generalforsamlingen dersom det har fått 3/4 av
fulltallig styre. Utnevnelse skjer med minst 3/4 flertall og uten forutgående debatt. Æresmedlem betaler ikke kontingent.
Styret kan tildele hederstegn til personer som ovenfor klubben har gjort seg fortjent til det. Forslag til hederstegn fremmes
for styret og tildeles av styret. Tildelingen krever minst ¾ flertall av fulltallig styre.(gammel lovtekst §4)
Samme her som tilsvarende i § 8 ?
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KAPITTEL 3 : ORGANISASJON
§ 10

Klubbens organer er:

1. Generalforsamlingen
1.1 Generalforsamling
1.2 Ekstraordinær generalforsamling
2. Styret
2.1 Styret
2.2 Ledere av råd og funksjoner
Ikke et organ, kun en funksjon
2.3 Avlsrådet
2.4 Valgkomité
2.5 Revisorer
Revisor er ikke et klubb organ, kun en funksjon for klubben
3. Distriktsavdelinger
3.1 Avdelingsstyre
3.2 Revisorer
Som foregående mht revisor
4. Valgte distriktsrepresentanter
Ikke et organ dette helelr men en funksjon og en konkret person
§ 11

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste beslutningsorgan. Ordinær generalforsamling innkalles av styret og avholdes
hvert år innen 1.mai. Innkalling skjer skriftlig til distriktsavdelinger og distriktsrepresentantene med minst 4 ukers varsel.
Møtedato skal gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel . Tidsfristene kan av generalforsamlingen
besluttes gjort lengre, men ikke kortere. Generalforsamlingen sammensettes av utsendinger fra distriktsavdelingene,
distriktsrepresentantene og styret.
Med innkallelsen til generalforsamlingen skal følge:
• Dagsorden
• Undertegnet årsberetning
• Undertegnet regnskap med revisors beretning
• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5
uker før møtedato
• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Stemmerett på generalforsamlingen har utsendinger fra distriktsavdelingene, valgt av avdelingenes årsmøte,
distriktsrepresentantene og styret. Utsendingene disponerer stemmer på grunnlag av medlemmer som har stått tilsluttet
klubben siden foregående år og har betalt kontingent i inneværende år. Utenlandske medlemmer har ikke stemmerett på
generalforsamlingen.
Man disponerer stemmer slik:
0-25:		
1 stemme
25-50:		
2 stemmer
51-75:		
3 stemmer
76-100:		
4 stemmer
101-125:
5 stemmer
Jeg leser dette slik at Distriktsrepresentant har 1 stemme og utsendingen har stemmer iht tabellen ovenfor?
osv.
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.Enkeltmedlem sin stemme følger bostedsadresse og tilhører distrikt definert som under:
1. Østfold, Oslo og Akershus.
2. Vestfold, Buskerud og Telemark.
3. Hedemark og Oppland
4. Sørlandet.
5. Rogaland.
6. Hordaland.
7. Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal.
8. Trøndelag.
9. Nordland.
10. Troms.
11. Finnmark.
Hvert styremedlem har 1 stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Dog har ikke styret stemmerett når regnskap og beretning behandles.
. Vedtak kan bare fattes i saker som er ført på dagsorden..
Generalforsamlingen er åpen for klubbens medlemmer. Disse har talerett i de saker som behandles. Hvor intet annet er
bestemt i denne lov, fatter generalforsamlingen vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet får leder, eller i dennes
fravær, nestleder en ekstra stemme. Avstemmingen skjer ved åpen stemmegivning, men det skal være skriftlig hvis en
representant krever det.
Alt er for så vidt OK men sammensetting og stemmeavgivelse gjør det egentlig til mere et Representantskap
Bare og for ordens skyld, alle 11 avdelinger er oppe og i funksjon? (Dette slik at alle medlemmer faktisk kan være
representert med sin stemme)
Fullmakter kan kun benyttes av valgte avdelingsrepresentanter, og kan kun gis til andre valgte avdelingsrepresentanter.
Ingen valgt avdelingsrepresentant møte med mer enn en fullmakt. (Nytt punkt i NKK mal, avklares om dette gjelder
distriktsrepresentanter og styremedlemmer ) OK
1.1 Generalforsamlingen (opprinnelig lovtekst)
Generalforsamlingen er klubbens øverste beslutningsorgan. Ordinær generalforsamling innkalles av styret og avholdes
hvert år innen 1.mai. Innkalling skjer skriftlig til distriktsavdelinger og distriktsrepresentantene med minst 4 ukers varsel.
Generalforsamlingen sammensettes av utsendinger fra distriktsavdelingene, distriktsrepresentantene og styret. Dagsorden,
samt styrets budsjett og handlingsplan, skal følge innkallingen. Vedtak kan bare fattes i saker som er ført på dagsorden.
Når intet annet er nevnt i denne lov, må forslag og saker som skal realitetsbehandles være styret i hende innen 15. februar.
Ordinær generalforsamling skal:
- Fastsette representantenes stemmer.
- Velge tellekorps og to representanter som skal underskrive protokollen.
- Velge møteleder som skal lede møtet.
- Behandle styrets årsregnskap og beretning.
- Behandle avlsrådets beretning.
- Behandle styrets budsjett og prioriteringer.
- Fastsette årskontigenten.
- Behandle saker og forslag innkommet til riktig tid og ført på dagsorden.
- Behandle valgkomiteens innstilling og velge styre som består av leder, nestleder, økonomiforvalter,
leder av avlsråd, samt to medlemmer som kan tildeles spesielle oppgaver etter behov. I tillegg velges to
vararepresentanter.
Av hensyn til kontinuiteten skal styremedlemmene velges for to år ad gangen. Maksimum 3 styremedlemmer bør tre ut
samtidig.
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c) Velge avlsråd, valgkomité og revisorer.
Stemmerett på generalforsamlingen har utsendinger fra distriktsavdelingene, distriktsrepresentantene og styret.
Utsendingene disponerer stemmer på grunnlag av medlemmer som har stått tilsluttet klubben siden foregående år og har
betalt kontingent i inneværende år. Enkeltmedlem sin stemme følger bostedsadresse og tilhører distrikt definert i §6, punkt
3.3. Utenlandske medlemmer har ikke stemmerett på generalforsamlingen.
Man disponerer stemmer slik:
0-25:		
1 stemme
25-50:		
2 stemmer
51-75:		
3 stemmer
76-100:		
4 stemmer
101-125:
5 stemmer
osv.
Hvert styremedlem har 1 stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Dog har ikke styret stemmerett når regnskap og beretning behandles.
Generalforsamlingen er åpen for klubbens medlemmer. Disse har talerett i de saker som behandles. Hvor intet annet er
bestemt i denne lov, fatter generalforsamlingen vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet får leder, eller i dennes
fravær, nestleder en ekstra stemme. Avstemmingen skjer ved åpen stemmegivning, men det skal være skriftlig hvis en
representant krever det.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de
oppgitte saker eller forslag kan behandles.
For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret med minst 4 ukers varsel, og skal innkalles med 4 ukers
varsel dersom minst to avdelinger, eller 10% av medlemmene retter skriftlig krav til styret. Det kan ikke behandles
andre saker enn de som er nevnt i dagsorden ved innkallingen. Med innkallingen skal det foreligge en redegjørelse til
distriktsavdelingene og distriktsrepresentantene om årsaken til innkallingen. Det følges de samme stemmeregler som er
fastsatt for ordinær generalforsamling. (opprinnelig lovtekst)

§ 13 Generalforsamlingen behandler:
. Ordinær generalforsamling skal:
- Fastsette representantenes stemmer.
- Velge tellekorps og to representanter som skal underskrive protokollen.
- Velge møteleder som skal lede møtet.
- velge referent
- Behandle styrets årsregnskap og beretning.
- Behandle avlsrådets beretning.
- Behandle styrets budsjett og prioriteringer.
- Fastsette årskontigenten.
- Behandle saker og forslag innkommet til riktig tid og ført på dagsorden.
- Behandle valgkomiteens innstilling og velge styre som består av leder, nestleder, økonomiforvalter, (kasserer er
vel et like dekkende og mer brukt ord) leder av avlsråd, samt to medlemmer (kan like godt utgå for en selvfølge
og de er som det står vanlige styremedlemmer som kan tildeles spesielle oppgaver etter behov). I tillegg velges to
vararepresentanter.
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- Velge avlsråd, valgkomité og revisorer
Av hensyn til kontinuiteten skal styremedlemmene velges for to år ad gangen. Maksimum 3 styremedlemmer bør tre ut
samtidig. Bør inn at vara representanter velges for 1 år, da er det lettere og kunne bruke de om så ønskes hvert år)

§ 14 Tillitsverv (nytt punkt iht. lovnormal)
Personer som er dømt for dyremishandling etter ” Lov om dyrevern” (dyrevernloven) skal ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben

§ 15

Styret
Styret består av leder, fem styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av generalforsamling.
Styret har ansvar for å:
a) Lede klubbens virksomhet, drift og aktiviteter etter klubbens lover trukket opp av generalforsamlingen og i
samarbeid med distriktsavdelingene/distriksrepresentantene,

Spørsmålet er om dere vi gi så klare signaler om at alle som egentlig vil kan bry seg? Behøver ikke stå mer en selvfølgen og
mandatet lovnormalen gir med at ”Lede klubben mellom årsmøtene”
b) Avholde generalforsamling.
c) Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.
d) Styret er ansvarlig for de budsjetter som generalforsamlingen har vedtatt, regnskaper, årsberetninger m.v., og
behandler saker av vidtgående karakter og avgjør hvilke saker som skal delegeres til utvalg eller komiteer for
særlige saker eller saksområder.
Om det føles så så greit nok at det står men er og en helt klar selvfølgelighet
e) Styret legger fram forslag til budsjett og handlingsplan for generalforsamlingen.
f) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regions. (nytt punkt NKK
lovnormal) OBS ikke helt riktig for det er avdelingene som her er aktuelle, de er geografisk lokalisert mens
styret representerer hele Norge)
g) Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte.
h) Oppnevne avlsråd, komiteer, redaktører og representanter for klubben.
i) Utarbeide retningslinjer for aktivitetsstaber, komiteer, redaktører, avlsrådets og klubbens økonomiforvalter/
sekretær.
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede. Ikke
besluttningsdyktig i alle saker da ¾ flertall av 6 krever 5
Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres
protokoll over styremøtene. Nye punkt NKK lovnormal
15.1 Lederne for avlsrådet, prøve- og treningsfunksjonen og utstillingsfunksjonen.
Lederne for avlsrådet, prøve- og treningsfunksjonen og utstillingsfunksjonen behandler saker som blir
forelagt dem fra styret, og opptrer på vegne av klubben innenfor sine funksjonsområder. Lederne koordinerer
aktiviteten mellom de regionale ledd og rapporterer fortløpende til styret om sin virksomhet.
15.2 Avlsrådet
Avlsrådet består av tre medlemmer som har bred erfaring med fuglehunder. Avlsrådsmedlemmene velges for
3 år av gangen. Av hensyn til kontinuiteten bør kun et medlem velges hvert år.
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Valgkomite
Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen velger leder innen sin midte.
Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.
Valgkomiteen består av tre tidligere fremtredende tillitsmenn i klubben. Til ordinær generalforsamling skal
valgkomiteen gi innstilling med forslag på minst en kandidat til hvert verv som er på valg. (opprinnelig lovtekst,
§6, 2.4)

§ 17

Distriktsavdelinger

Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer et tilsluttet bodistriktenes
avdelinger om slik avdeling er opprettet. Bare avdelingens medlemmer som har betalt skyldig kontingent bosatt i
vedkommende avdelingsdistrikt kan delta med stemmerett eller være valgbare ved avdelingens årsmøte.
OK
Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, dog uten stemmerett. (ny tekst fra NKK
lovnormal)
Distriktsavdelinger kan opprettes når medlemmene ønsker det. Styret gir anbefaling til generalforsamlingen som
fatter endelig vedtak. Avdelingene er underlagt klubbens lover og plikter å arbeide etter de retningslinjer som
generalforsamlingen har dratt opp.

OBS alt nedenfor her i § 17 tilhører ikke egentlig NISKs lover men lvoer for avdelingene og de er ikke gjenstand for
godkjenning av NKK sentralt, de godkjennes og styres av styret i NISK, om de beholdes vil dette bli presisert i vårt
formelle svar da det og bygger opp under den selvfølge at hovedstyret for å bruke det begrepet har rettigheter og
overordnet styring
17.1

Årsmøtet

Årsmøtet er avdelingens øverste beslutningsorgan. Årsmøtet innkalles av avdelingsstyret. Innkalling skjer skriftlig
med minst 2 ukers varsel, og med opplysning om hvor sakspapirer kan fås.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
- Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere.
- Behandle styrets beretning.
- Godkjenning av regnskap.
- Behandle styrets budsjett og handlingsplan.
- Behandle innkomne forslag.
- Valg av avdelingsstyre.
- Valg av utsendinger til generalforsamlingen.
Sakspapirer bør legges ut på NISK hjemmesider.
Avdelingsstyret velger selv fristen for innsending av forslag. Fristen kan dog ikke være før 1. januar.
Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Avstemmingen skjer åpent så sant ikke en eller flere krever skriftlig
avstemming. Stemmer kan gis ved fullmakt. En person kan imidlertid ikke ha mer en to stemmer.
Referat fra årsmøtet skal sendes styret innen 15. februar.
Revidert regnskap skal sendes styret innen 15. februar.
17.2

Avdelingsstyret

Avdelingsstyret leder avdelingens virksomhet og aktiviteter etter klubbens lover og retningslinjer gitt av
generalforsamlingen og av avdelingens årsmøte. Avdelingsstyret er ansvarlig for det budsjettet årsmøtet vedtar.
Avdelingsstyret skal bestå av leder, nestleder, kasserer og sekretær. Det skal i tillegg være minst et styremedlem.
Avdelingsstyret kan opprette egne utvalg etter behov.
Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.
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Det enkelte medlem står fritt til å knytte seg til den distriktsavdeling det finner hensiktsmessig.
Dette stemmer ikke med § 11 hvor det står at stemme følger medlemmets bostedsadresse (og da blir det kludrete og
ha en linje der og en annne med medlemskap, skulel det blitt formelt vurdert aner det meg at § 11 vinner)
17.3
Distriktsrepresentanter
I de delene av landet der medlemmene ikke ønsker å opprette avdeling, velges det distriktsrepresentant.
17.3.1
Valg av distriktsrepresentanter
Forslag til distriktsrepresentanter fremmes ved at enten medlemmene i vedkommende distrikt, eller styret
forslår en eller flere kandidater. Listen over kandidater kunngjøres på klubbens nettsted. Stemmeseddel sendes
styret innen gitt tidsfrist. Stemmerett gjelder kun i eget distrikt.
17.3.2
Distriktsrepresentantenes mandat
Distriktsrepresentantene er underlagt klubbens lover og plikter å arbeide etter de retningslinjer som
generalforsamlingen drar opp.
Distriktsrepresentantene kan i regi av klubben ta ansvar for slike aktiviteter som ligger innenfor
generalforsamlingens retningslinjer og som medlemmene ønsker. Dersom budsjett for slike aktiviteter
forutsetter økonomisk bistand fra klubben, skal dette på forhånd klareres med styret.

KAPITTEL 4
- REVISOR
§ 18

Revisor
Generalforsamlingen velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
generalforsamling.
Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i
regnskapsførsel.
Klubbens generalforsamling velger to kvalifiserte revisorer. Revisorer skal i god tid forut for ordinær
generalforsamling gjennomgå klubbens regnskaper, bøker, beholdninger m.v., og avgi beretning til
generalforsamlingen. (opprinnelig lovtekst, §6, punkt 2.5)

KAPITTEL 5
- DIVERSE BESTEMMELSER
§19

Lovendringer

Forslag til lovendringer innsendes skriftlig til styret innen 15.februar. Lovendringer kan kun foretas av
generalforsamlingen - ordinær eller ekstraordinær, og må vedtas med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forandring
av lovene må godkjennes av Norsk Kennel Klub. Lovendringer som ikke godkjennes av Norsk Kennel Klub kan innankes
for Samordningsutvalget.

§ 20

Stemmetall (Ny § iht. NKK lovnormal)
Det kreves kvalifisert flertall for valg av:
Æresmedlem, lovendring og oppløsning.
Der intet er annet er nevnt kreves det absolutt flertall.
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Oppløsning av klubben.
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært
årsmøte med minst 3/4 flertall.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under paragraf 3 nevnte
formål.
21.1
Oppløsning av klubben
Forslag om oppløsning av klubben sendes styret innen 1. desember. Forslaget fremlegges på ordinær
generalforsamling og krever 3/4 flertall ved skriftlig avstemming for å bli vedtatt. Beslutningen må stadfestes av
ekstraordinær generalforsamling som innkalles etter 3 måneder. Også her kreves 3/4 flertall for at oppløsningen trer
i kraft. Fattes endelig vedtak om oppløsning, skal klubbens midler benyttes til opprettelse av et fond hvis midler
skal brukes til beste for den irske setter, og det opprettes et styre til forvaltning av fondet.
(opprinnelig lovtekst §8, 8.1)
21.2
Oppløsning av distriktsavdelinger
Forslag om oppløsning av distriktsavdelingen skal sendes styret innen 1. desember. Vedtak om oppløsning krever
3/4 flertall ved skriftlig avstemning på årsmøtet.
Forslaget fremlegges på ordinær generalforsamling med innstilling fra styret. Generalforsamlingen må fatte vedtak
om oppløsning med 3/4 flertall for at distriktsavdelingen kan oppløses. Dersom distriktsavdelingen oppløses, skal
midlene overføres til styret. Styret får ansvaret for forvaltningen av midlene.
(opprinnelig lovtekst §8, 8.2)

§22

I krafttreden (dette foreslås fjernet da opplysningen kommer helt først)
Denne reviderte lov trer i kraft xx. april 2006 og opphever hittil gjeldende lover for Norsk Irsksetterklubb.

Definisjoner
Absolutt flertall
Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.
Kvalifisert flertall
Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.
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Høring – nye jaktprøve regler for stående fuglehunder
De innkomne forslag er nå samlet og systematisert.
Totalt er det 51 forslag fra 17 ulike klubber.
Innkomne forslag til regelverkendringer er nå satt inn
i NKK`s regler for fuglehundprøver.
Dette for å kunne se dagens regelverk – sammenholdt med de nye forslag.
Det er laget et eget svarskjema – hvor kun nummer og forslagstiller står.
Dette for å gjøre svarskjemaet så lite som mulig.
Ber derfor samtlige som svarer på denne høringen om å kontrollere at riktig svar kommer på riktig
forslag.
Det er dette skjemaet som skal sendes til dommerutvalget.
Høringsfrist er 15 oktober – 2007.
Send svar skjemaet til:
Kåre Norum, Furuveien 24. 7650 Verdal
kaare.norum@vktv.no
En del innsendte forslag går på de merknader som finnes i dommerhåndboka, disse sendes ikke ut på
høring men vil bli tatt med i det videre arbeidet når en ny dommerhåndbok lages.
Likedan er det kommet en del innspill som ikke går på reglene, men som er av mer generell karakter
og som går på tanker og ideer som ønskes luftet.
Dommerutvalget vil ta med seg disse innspillene i det videre arbeidet.

Evt. uklarheter vedrørende oppsettet og evt. forslag som noen mener ikke er kommet med, meldes
straks til undertegnede.

For dommerutvalget.
Kåre Norum.
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FORMÅL:
• Avprøve og kartlegge hundens bruksegenskaper.
• Tjene avlsarbeidet.
• Høyne jaktkulturen og jaktens anseelse.
• Bedre jakthunddressuren.
Innkomne forslag til revidering av Norsk Kennel Klubs regler for fuglehundprøver.
      Prøvene
skal så vidt mulig legges opp som sportslig utøvet,

1. FELLESBESTEMMELSER.
(Gjelder for samtlige prøvekategorier).
1.1. ARRANGEMENT.
Generelt.
Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub (NKK), samarbeidende klubber eller
sammenslutninger av disse.
Se også ”kommentarer” pkt 13.
Søknader.
Søknad om å avholde prøve skal sendes NKK for godkjenning av Hovedstyret i NKK. Se liste
over søknadsfrister på siste side.
Avdelinger/grupper sender søknad om å avholde prøve til sitt forbund/raseklubb som så
koordinerer disse og legger søknadene inn elektronisk til NKK innen fristens utløp.
Søknaden må inneholde tid og sted for prøven, samt påmeldingsadresse, påmeldingsfrist og
kontaktperson.
Klubber som ikke overholder søknadsfristen kan ikke forventes å bli gitt dispensasjon.
Terminlisten og skriv om søknadsrutiner finnes på www.nkk.no.
Se også ”kommentarer” pkt 13.
Prøvedokumenter.
Senest 14 dager før prøven avholdes skal oppgave over dommere sendes til NKK slik at NKK
kan få oppnevnt sin representant ved prøven. Uten denne opplysning kan NKK ikke få
oppnevnt sin representant, og prøven vil ikke kunne anerkjennes. Dersom det skal benyttes
utenlandske dommere, må oppgave over disse sendes til NKK 4 uker før prøven for klarering.
Dersom det kun benyttes utenlandsk dommere må arrangøren sende inn forslag til NKKs
representant.
Senest 4 uker etter prøven sender arrangøren til NKK:
• Rapport fra prøvens leder.
• Rapport fra NKKs representant.
• Oppgjørsskjema
• Oppgjør for aktivitetsavgift.
• Resultatliste i 2 eksemplarer.
• 1 eksemplar av kritikkskjemaene i original.
Et eksemplar av kritikkene og et eksemplar av resultatlistene sendes direkte til de respektive
raseklubber.
Arrangøren skal ikke sende påmeldings skjemaer til NKK. Skjemaene skal oppbevares av
klubben i minst 1 år etter prøven er avholdt. Dersom skjemaene benyttes som regnskapsbilag,
må de oppbevares av klubben slik at kravene i regnskapsloven oppfylles.
Se også ”kommentarer” pkt 13.
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Ledelse av prøven.
Arrangøren oppnevner prøvens leder som er prøvens høyeste tekniske myndighet. NKK
oppnevner sin representant som er prøvens høyeste myndighet hva angår fortolkning av
reglene. Prøvens leder og NKKs representant kan ikke være samme person. NKKs
representant skal være tilstede alle prøvedager ved ordinære/samlede prøver. NKKs
representants myndighet og plikter fremkommer av egen instruks. Eventuelle problemer eller
tvilsspørsmål, behandles og avgjøres av den myndighet spørsmålet sorteres under. Prøvens
leder og NKKs representant kan når som helst gripe inn hvor de måtte anse dette nødvendig
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innenfor eget myndighetsområde. På dommerens subjektive skjønn og arbeid kan de
imidlertid ikke influere.
Dommer, dommerelev eller dommeraspirant kan ikke bedømme hund i eget eie eller
føre hund til bedømmelse den dagen de fungerer.
Prøvens funksjonærer skal motta sine instrukser fra prøvens leder, og utføre oppgaven på en
forsvarlig måte, slik at prøven kan gå etter det fastsatte program. Hundefører skal under
prøven følge prøveleder og dommers anvisninger. Ønsker vedkommende å avbryte prøven
skal dette meddeles dommer.
Se også ”kommentarer” pkt 13.
Forslag 1 - NISK – forslag om å endre 3 setning (setning uthevet) og 9 setning (setning
uthevet) til:
Prøvens leder og NKKs representant, eller vararepresentant kan ikke være samme person.
Begrunnelse: Det har forekommet at NKKs vararepresentant og prøveleder har vært samme
person.
Forslag nummer
1 - NISK

Uenig

Enig

Forslag 2 – NISK.
Dommer, eller dommerelev kan ikke bedømme hund i eget, kones ektefelle, samboers eller
andre medlemmer av husholdets eie eller føre egen hund til bedømmelse når de selv dømmer.
Begrunnelse: Det har vært episoder der dommere har dømt samboers eller sin kones hund.
NKK har klart gitt til kjenne at dette ikke er ønskelig. Siste del kan tolkes slik at man ikke kan
stille samme dag som man dømmer. Dette kan tolkes slik at dagen ikke kan deles i to på
skogsfuglprøver (4), der dommer kan stille egen hund samme dag som han dømmer.
Forslag nummer
2 - NISK

Uenig

Enig

Overtegning.
Se også ”kommentarer” pkt 13.
Avlysning av prøven.
Prøvens leder i samråd med NKKs representant kan avlyse, utsette eller avbryte prøven
dersom forholdene er slik at det er uforsvarlig å gjennomføre prøven. Reaksjoner mot
arrangør ved avlysning/uregelmessigheter:
• Ved avlysning av terminfestet arrangement gis arrangør en advarsel. Man påpeker det
ansvar og de forpliktelser som ligger i å søke om offisielle arrangementer og at det
forventes at tilsvarende ikke skjer flere ganger. I så tilfelle må arrangør da regne med å bli
fratatt retten til å arrangere offisielle arrangementer for en periode.
• Reaksjonene skjer administrativt dersom ikke saken oppfattes å være av graverende art. I
så tilfelle legges den først fram for Hovedstyret til vurdering.
• Ved annen gangs avlysning av samme arrangør, legges saken fram for Hovedstyret.
Normal reaksjon vil være fratakelse av retten til å arrangere samme type arrangement i et
år.
• Ved tredje gangs avlysning av samme arrangør, legges saken fram for Hovedstyret.
Normal reaksjon vil være fratakelse av rett til å arrangere terminfestede arrangementer i
minst 2 år.
Avlysning av stevner pga. ingen eller så få påmeldte at fellesøvelser ikke kan gjennomføres i
henhold til reglene, tas til etterretning, men arrangør må i slike tilfelle uoppfordret sende
Norsk Kennel Klub en detaljert redegjørelse om forholdet og vedlegge tilstrekkelig
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dokumentasjon på de faktiske forhold. Inviterte dommere og evt. påmeldte deltakere må
varsles om det inntrufne og arrangør må sørge for at alle formelle forhold ordnes opp på
forsvarlig måte. Arrangøren må nøye vurdere om det er grunnlag for å søke om tilsvarende
arrangement neste år, for å unngå en ny avlysning da.
Godkjenning av prøveresultatene.
NKK avgjør om prøven kan anerkjennes. Resultatene er registreringsberettiget når prøven er
anerkjent.
1.2. DELTAKELSE.
Hunder.
Rett til å delta har hunder som er registrert i NKK eller register anerkjent av NKK. For alle
norskeide og utenlandsk registrerte hunder som etter 1. september 1998 har en første
”kontakt” med Norsk Kennel Klub (dvs. deltar på offisielt arrangement – uansett arrangør
osv.) skal omregistrering til NKKs register foretas.
Hunder fra Nordiske land som før 1. september 1998 har vært i ”kontakt” med Norsk Kennel
Klub (dvs. deltatt på offisielt arrangement – uansett arrangør, HD/AD fotografert eller
benyttet i avl osv.) må ikke omregistreres, men kan det dersom eier ønsker.
Ved all omregistrering beholdes og benyttes det opprinnelige reg.nr., men det utstedes ett
NKK registreringsbevis som også dokumenterer og bekrefter at omregistrering er foretatt.
Ovennevnte må være utført før hunden kan delta på terminfestet arrangement.
Alle hunder født etter 1. januar 1998 må være ID-merket for å delta på terminfestede
arrangementer (utstillinger, prøver, mentaltester osv) i Norge. ID-merkingen må være utført
før fremmøte på arrangementet.
Hunden må være vaksinert etter de til enhver tid gjeldende regler for vaksinering. Hunden må
være vaksinert mot valpesyke. Vaksinasjonen må ha blitt foretatt ikke tidligere enn 2 år før
prøven. Ved førstegangs vaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato til
prøvedato. Ved revaksinering gjelder ingen slik karenstid. Vaksinasjonsattest utstedt av
veterinær må medbringes til prøven og fremvises uoppfordret til arrangør.
Iflg. Landbruksdepartementets forskrift for ”Øre-og/eller halekupert hund - §4.- Forbud mot å
stille ut kupert hund”. ”Det er forbudt å stille ut hund som har fått øre og /eller hale kupert.
Forbudet gjelder alle arrangementer som er en del av avlsarbeid, og alle arrangementer hvor
hunder konkurrerer og/eller rangeres for eksteriør og/eller prestasjon”.
Forslag 3 - NVK.
Forbud om å stille diegivende tisper som har valper under 8 uker samt tisper som er mer enn 5
uker drektige (koordinere slik at de nye utstillingsreglene og prøvereglementet er likt)
Forslag nummer
3 – NVK.

Uenig

Enig

Førere.
Rett til å delta har enhver som av NKK eller samarbeidende klubb ikke er fratatt denne rett.
Se ”kommentarer” pkt 13.
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Påmelding.
All påmelding er bindende, og skal skje på eget skjema innen påmeldingsfristens utløp.
Skjemaet må være undertegnet av hundens registrerte eier(e), eller den som overfor arrangør
kan sannsynliggjøre sin rett eller tillatelse til å starte med hunden. Påmelding som ikke er
skrevet på korrekt skjema, mangler opplysninger eller kommer for sent, aksepteres ikke.
Dersom en deltaker uteblir fra prøven, skal avgiften uoppfordret sendes arrangørklubben.
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Se også ”kommentarer” pkt 13.
Forslag 4 - Nordenfjeldske Fuglehundklubb.
Reglene for påmelding må endres i tråd med dagens praksis.
Begrunnelse: Alle jaktprøver kjøres nå via NKK’s DogWeb Arra og påmeldingsrutinene må
tilpasses dette.
Forslag nummer
4 - Nordenfjeldske

Uenig

Enig

Påmeldingsavgift.
Prøvedeltaker som ikke er medlem av NKK, samarbeidende klubb eller utenlandsk
kennelklubb samarbeidende med NKK, skal betale dobbel påmeldingsavgift.
Forslag 5 - Nordenfjeldske Fuglehundklubb.
Hele avsnittet påmeldingsavgift bør fjernes.
Alle norske deltagere er nå medlemmer i en klubb og dermed også i NKK. Dette sjekkes nå
automatisk gjennom DogWeb Arra. Utenlandske er det umulig å kontrollere i hht paragrafen.
Denne kan derfor fjernes
Forslag nummer
5 - Nordenfjeldske

Uenig

Enig

Tilbakebetaling av påmeldingsavgift.
Påmeldingsavgiften betales bare tilbake hvis:
• Påmeldingen ikke godtas
• Ved forfall legitimert ved veterinærattest.
Utover tilbakebetaling av påmeldingsavgiften har arrangør ikke ansvar for tap eller skade.
Se også ”kommentarer” pkt 13.
Avvisning.
Påviselig syke hunder, aggressive hunder eller hunder det er gitt feilaktige opplysninger om i
påmeldingen skal avvises. Påmeldingsavgiften refunderes ikke for hunder som avvises under
prøven. Arrangøren kan bestemme at løpske tisper får delta på prøven. Den løpske tispen får
da ikke adgang til prøveplassen før prøvens leder har gitt sin tillatelse til dette.
Se også ”kommentarer” pkt 13.
Utestengelse av hund.
Hund som i noe tilfelle under prøven opptrer ulempelig, f. eks. jager uønsket vilt eller bufe,
biter funksjonærer eller uprovosert angriper annen hund, utestenges fra prøven.
Ved slik utestengelse skal NKKs representant konsekvent omtale episoden i sin rapport til
NKK. NKK kan etter vurdering av det inntrufne forhold nekte hund/fører deltakelse på prøver
for kortere eller lengre tid.
Se også ”kommentarer” pkt 13.
Doping - Kunstig stimulering.
Med doping forstås her medisin eller annet middel brukt i den hensikt å påvirke hundens
temperament, natur og atferd. Det er forbudt å gi hunden midler som gjennom sin virkning
stimulerer, beroliger, stiller smerte, påvirker atferd, temperament eller på annen måte kan
antas å virke inn på hundens prestasjon eller kvalitet.
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Ansvar.
Eieren og den som disponerer hunden, er ansvarlig for enhver skade hunden forvolder. Alle
hunder skal føres i bånd på prøveområdet når de ikke er under bedømmelse.
Deltakerbegrensning.
Se også ”kommentarer” pkt 13.
1.3. DOMMERE.
Oppnevnelse av dommere.
Arrangøren forespør og oppnevner dommere så snart prøven er terminfestet. Det skal kun
benyttes autoriserte dommere.
Se også ”kommentarer” pkt 13.
Dommerplikter.
Dommeren skal:
• Påse at førers navn og hundens ID-merking er angitt på kritikken og kontrollere
dokumentasjon på ID-merking.
• Under prøven bedømme hundens prestasjoner.
Dersom hunden utfører et utilfredsstillende arbeide, kan dommer avbryte prøven.
Opprettholdelse av dommerautorisasjon.
Dommer som ikke har dømt i løpet av de siste 3 år vil bli avautorisert. Dommer som
flytter fra Norge skal være autorisert i det land vedkommende er bosatt. Dommer må
selv ta initiativet til å overføre sin autorisasjon.
Regodkjenning.
Se også ”kommentarer” pkt 13.
Forslag 6 - NISK – forslag om å fjerne de to nederste avsnittene. Avsnittene er uthevet.
Opprettholdelse av dommerautorisasjon og Regodkjenning punktene fjernes
Begrunnelse: Regelen praktiseres ikke. Slettes fra regelverket. Alternativt så settes det inn en
oppfordring til dommere til å dømme og delta ofte fordi dette hever kvaliteten på dømmingen.
Forslag nummer
6 - NISK

Uenig

Enig

Forslag 7 - Nordenfjeldske Fuglehundklubb. Første avsnitt under dommerplikter bør
endres til:
Påse at førers navn og hundens reg.nr er angitt på kritikken og foreta stikkprøver på
dokumentasjon av dette.
Det er dette som skjer i virkelighetens verden. I reglene i dag står det ID-merking. Dette er
noe helt annet og lar seg ikke i praksis sjekke uten store kostnader.
Forslag nummer
7 - Nordenfjeldske

Uenig

Enig

Forslag 8 - FKF\s dommerutvalg – nytt punkt – HABILITET. Blir forslaget vedtatt så
må den eksisterende bestemmelsen om forbud mot å dømme hund i eget eie i
Fellesbestemmelsene 1.1.under punkt ”Ledelse av prøven” strykes.
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Inhabilitet
Dommer kan ikke dømme:
- hund som eies av dommeren selv
- hund som eies eller føres av en som dommeren er i slekt eller svogerskap med i oppstigende
eller nedstigende linje eller i
sidelinje så nær som søsken
- hund som eies eller føres av dommerens ektefelle, samboer eller forlovede
Videre er en dommer inhabil til å dømme når andre særegne forhold foreligger som er egnet
til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om
bedømmelsen kan innebære en særlig fordel eller ulempe for vedkommende selv eller noen
som vedkommende har en nær eller personlig tilknytning til.
Inhabilitetsspørsmål avgjøres av prøvens ledelse.
Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at dommerens tilknytning til
deltaker eller hund ikke vil kunne påvirke vedkommendes bedømmelse."
Forslag nummer
8 - Dommerutvalget

Uenig

Enig

1.4. DISIPLINÆRFORHOLD OG
KLAGER.
Disiplinærforhold.
Enhver skal under prøven følge gjeldende regler og bestemmelser og opptre
overensstemmende med god skikk og bruk. Hardhent avstraffelse av hund er forbudt. Bruk
av pigghalsbånd og strøm, er forbudt. Deltaker skal rette seg etter anvisning fra dommer.
Dommeren må ikke klandres for sine avgjørelser. Brudd på regler og bestemmelser kan
medføre advarsel, eventuelt bortvisning fra prøveområdet. Disiplinære forhold i prøveområdet
påklages til dommer. Forseelser av graverende art skal skriftlig rapporteres til prøveledelsen
og NKKs representant innen prøvens utløp. Ved bortvisning refunderes ikke
påmeldingsavgiften.
Se også ”kommentarer” pkt 13.
Forslag 9 - Telemark Fuglehundklubb – nytt avsnitt i punkt 1.4 – evt. vedtak tilpasses i
tekst.
Det er ikke tillatt i noe forum å klandre dommer eller åpenlyst kritisere dommerens
bedømmelse.
Der hvor dette forkommer og vedkommende blir tatt så resulterer dette i aktivitets forbud
etter NKK reglement.
Forslag nummer
9 – Telemark FHK.

Uenig

Enig

Klager.
Vurderinger og avgjørelser som regelverket overlater til dommerens skjønn kan ikke
påklages. Deltaker som mener seg skadelidende som følge av brudd på prøvereglene,
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kan før prøven avsluttes, innlevere skriftlig klage til NKKs representant som behandler klagen
på stedet. Avgjørelsen kan appelleres til NKK innen 1 uke sammen med appellgebyr.
Protestgebyret er til enhver tid lik det
dobbelte av påmeldingsavgiften til Norsk Kennel Klubs utstillinger. Gebyret tilbakebetales
hvis klagen godtas.
1.5. DISPENSASJON.
NKKs Hovedstyre kan, når særlige omstendigheter gjør det påkrevet, dispensere fra disse
regler.
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2. INSTRUKS FOR NKKS REPRESENTANT VED
FUGLEHUNDPRØVER.
1. NKKs representant og varamann oppnevnes av NKK, evt. etter forslag fra klubb/forbund.
2. Det skal benyttes autoriserte dommere. Representanten er prøvens høyeste myndighet hva
angår fortolkning av regler.
3. Representanten må være tilstede alle prøvedager. NKKs representant kan etter egen
vurdering delta på prøven, og dømme hvis det er behov for dette.
4. Om disiplinære forhold oppstår, tar prøvens leder dette opp med NKKs representant og
saken forsøkes løst på stedet. Hvis dette ikke lykkes, skal man innrapportere saken til NKK.
5. NKKs representant skal fortløpende gjennomgå dommerkritikkene fra dagens prøve, og
spesielt kontrollere at det er overensstemmelse mellom beskrivelse og premiegrad. Hvis dette
ikke er tilfelle, tar NKKs representant dette opp på stedet med vedkommende dommer.
Premiegrad kan eventuelt endres på stedet forutsatt at feil bruk og/eller fortolkning av
prøvereglene kan påpekes. Den fastsatte premiegrad kan etter dette ikke endres dersom det
ikke påpekes formelle feil ved arrangementet.
6. For å unngå problemer etter at prøven er avholdt, skal NKKs representant så langt som
mulig benytte tiden under prøven til å avdekke eventuelle uoverensstemmelser, og om mulig
avklare disse på stedet i samråd med prøvens leder.
7. NKKs representant påser at praktiseringsreglene for dommerfunksjoner og uttak av
dommere etterfølges.
8. Når prøven er avsluttet skal NKKs representant sammen med prøvens leder gå gjennom
prøvens dokumenter. Hvis prøven er så stor at dette ikke er mulig, sender prøveleder
dokumentene til NKKs representant så snart som mulig etter avholdelsen. NKKs
representanten sender sluttelig prøven til NKK med sin innstilling.
9. Hvis det fungerer elever ved prøven, skal NKKs representant overvære og delta i
behandlingen av disse arbeider sammen med de aktuelle dommere.
10. NKKs representant og prøvens leder kan gå med elev.
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3. REGLER FOR HØYFJELL- OG LAVLANDSPRØVER
Se NKKs fellesbestemmelser pkt.1.og-/eller kommentarer til fellesbestemmelsene pkt. 13.
3.1. KLASSER.
Unghundklasse (UK): Klassen omfatter hunder yngre enn 24 måneder på prøvens første dag.
Det er ingen aldersgrense nedad.
Forslag 10 - NVK – det innføres en minimumsgrense på 9 måneder.
Det innføres en minimumsaldersgrense på 9 mnd for å stille på prøver
(alle grener bortsett fra skog)
Forslag nummer
10 - NVK

Uenig

Enig

Åpen klasse (AK): Klassen omfatter hunder som har fylt 24 måneder på prøvens første dag.
UK og AK: Antall hunder på hvert prøveparti skal ikke overstige 14 hunder. Under ekstremt
vanskelige værforhold bør partienes størrelse vurderes og eventuelt begrenses.
Om særbestemmelser for skogsfuglprøver, se pkt 4.
Om maksimalt antall hunder pr. deltaker, se kommentarer pkt. 13.
Vinnerklasse (VK): Klassen omfatter hunder som i prøveåret eller de to foregående år har
fått 1. premie AK eller er premiert i VK. Hunden må være over 24 måneder på prøvens første
dag. FKF kan fastsette ytterligere kvalifiseringskrav til spesielle VK - arrangement. Se pkt.
13.
Forslag 11 - Norsk Engelsksetterklubb, Nordenfjeldske Fuglehundklubb har likelydende
forslag – vedtak tilpasses i tekst.
1.AK skog, skal ikke kvalifisere for deltagelse i VK.
Dette er en prøveform uten makker slik at det er mange viktige egenskaper som ikke blir
avprøvd og målt mot en makker i samsvar med den målemetoden vi har valgt i alle andre
prøveformer. Selvstendighet, aggressivitet, viltfinnerevne/effektivitet blir ikke prøvd.
Forslag nummer
11 – NESK. Nordenfjeldske

Uenig

Enig

VK: Betingelsen for å arrangere VK-konkurranser er at det deltar minst 10 hunder. Når
antallet startende hunder er 20 eller færre, skal konkurransen avvikles som en-dags
konkurranse. Ved flere enn 20 startende hunder skal konkurransen gå over flere dager.
Dersom VK avvikles over flere dager, er det ikke krav til at det skal være minimum 10 hunder
som deltar i finale / semifinale. Her anses minimumskriteriene til antall hunder å være oppfylt
og det er da kun de hunder som holder nødvendig klassenivå som deltar i finale / semifinale.
En-dags konkurranser samt første dags konkurranser ved flerdagsprøver benevnes VK. Andre
dags konkurranse benevnes VK-finale. NM og andre store VK-konkurranser kan etter vedtak i
FKF arrangeres over tre dager.
Vinnerklassens forskjellige prøvedager benevnes ved 3-dagers prøver:
• 1. dag: VK
• 2. dag: VK-semifinale
• 3. dag: VK-finale
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3.2. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.
Det dømmes etter kvalitetsprinsippet i unghundklasse og åpen klasse, og etter
konkurranseprinsippet i vinnerklasse. Ved kvalitetsbedømmelse vurderes hundens
prestasjoner i forhold til en tenkt idealprestasjon. Ved konkurransebedømmelse vurderes
hundenes prestasjoner i forhold til hverandre. Bedømmelsen skjer etter dommerens frie,
subjektive skjønn basert på prøvereglene. Det skal først og fremst legges vekt på hundens
evne til raskt og sikkert å finne fugl og bringe den for skudd, dernest at hunden hurtig og
korrekt apporterer, utlagt, felt eller skadeskutt vilt i de klasser der dette er et krav. Hund som
halser vedvarende, skal ikke premieres. Hund må ikke sjenere makker ved å henge på.
Dommernes vurderinger og avgjørelser er endelige, forutsatt at prøvereglene er fulgt.
Vedrørende klager se pkt.1 og/eller pkt. 13.
Forslag 12 - Telemark Fuglehundklubb – vedtak tilpasses i tekst.
Det første minuttet av første slipp, skal ikke telle negativ, med unntak fra aggressivitet. Men
dersom det blir tellende fuglearbeid skal dette telle positivt for den hund, men det skal ikke
belastes makker. Dette skal gjelde alle klasser.
Forslag nummer
12 - Telemark

Uenig

Enig

Forslag 13 - Norsk Engelsksetterklubb – nesten likelydende med forrige – vedtak
tilpasses i tekst.
Innfører ”first minute” slik som det praktiseres i Europa og slik som det også er praktisert
tidligere i Norge. Dette betyr at det tas inn at det i det første ”minuttet” bare teller det positive
som hunden viser. Det foreslås at dette gjelder bare dagens første slipp for hundene.
(Bakgrunnen er at en ønsker å gi hundene anledning til å komme i gang og etablere et søk og
derved redusere den åpenbare tilfeldigheten som oppstår når hundene tilfeldig velger retning
ut i slipp hvor det da ligger fugl. Urimelig at den ene da belastes med å bli slått i fugl mens
det naturligvis teller positivt for den av hundene som ivaretar denne sjansen.)
Forslag nummer
13 - NESK

Uenig

Enig

Fordringer.
UK: Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige, jaktlig anlegg
som; jaktlyst, viltfinnerevne - lokaliseringsevne, søk, aksjon - fart, intensitet - stil, utnyttelse
av vind og terreng, standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal kunne
vise beherskelse i oppflukt og skudd. Tildeling av 1.UK krever at hunden reiser fugl i en
jaktbar situasjon.
AK: I AK fordres i tillegg et mer skolert, utholdende og erfarent søk enn i UK. Hunden skal
respektere makkers stand, fortrinnsvis ved sekundering. Den skal på kommando kunne reise
fugl, vise ro i oppflukt og skudd, samt utrede raskt og effektivt. Rapport er et pluss.
VK: Ved rangering i VK legges vekt på viltfinnerevne, planmessig, stilfullt og effektivt søk,
presis lokalisering, effektiv reising, ro i oppflukt og skudd samt ved felling. For å oppnå
premiering i VK, forlanges det at hunden har vist apport. Ved utlegging av fugl for
apportering skal den utlagte fuglen være av en jaktbar art. hel, frisk, tinet eller tørket.
Arrangøren er ansvarlig for å holde et tilstrekkelig antall fugl, minimum to pr. parti pr.
dag. Deltaker kan også medbringe egen fugl for apport. Denne må godkjennes av
dommeren. Utlegging av fugl skjer av dommer eller av en person denne oppnevner,
fortrinnsvis i tilknytning til en jaktbar situasjon (Se forøvrig nærmere retningslinjer).
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Forslag 14 - Telemark Fuglehundklubb – ut av teksten kan forslaget sees på som to ulike
forslag – dommerutvalget har tolket det slik. Hvis det mest ytterliggående om å fjerne
apport ikke blir vedtatt, så settes ønsket om at er deltakerne som skal medbringe apport
objekt selv. Det kan tilføyes at NESK har eget forslag om dette. Vedtak tilpasses i tekst.
Apport i VK, burde denne reduseres til kun finaler.
Forslag nummer
14 - Telemark

Uenig

Enig

Forslag 15.
Dersom apporten opprettholdes er det opp til deltakerne å medbringe eget apport objekt som
må godkjennes av dommer. Slik det er i dag er det arrangørens ansvar å holde apport objekt
medfører stor sløsing av vilt, da det blir forbrukt ca 600 ryper pr år til dette formålet, samt er
det uhygienisk og medfører stor smitte fare når det går fra hund til hund på en prøve.
Forslag nummer
15 - Telemark

Uenig

Enig

Forslag 16 - Norsk Engelsksetterklubb – likelydende forslag som støtter Telemarks
sekundære forslag om at deltaker skal medbringe apport objekt – dette forslag erstatter
setninger som er uthevet.
Apport i VK. Deltagere må selv bringe med apportfugl av godtagbar type.
Forslag nummer
16 - NESK

Uenig

Enig

Forslag 17 - Telemark Fuglehundklubb oig Romerike Fuglehundklubb. Evt. vedtak må
tilpasses i tekst.
Felling skal ikke foregå lenger på jaktprøver.
Dette begrunnes med følgende; Sikkerhet – ikke ønskelig å utsette dommere, prøvedeltakere,
publikum eller hunder for risikoen rundt dette. Signaleffekt – det gir et dårlig signal til den
ikke jaktende delen av befolkningen om vi feller fugl som del av utøvelse av vår sport. Vi kan
forvente økende fokus på dette – noe som ikke nødvendigvis vil få en gunstig effekt for
fuglehundsporten.
Forslag nummer
17 – Telemark, Romerike

Uenig

Enig

Forslag 18 - Vestlandets Fuglehundklubb og Agder Fuglehundklubb. Evt. vedtak må
tilpasses i tekst.
Det skal ikke lenger være krav til felling for tildeling av Cacit på høstprøver.
Begrunnelse: Økende motvilje fra grunneiere / rettighetshavere for terrengene mot felling.
Klubben har opplevd å ikke få tillatelse til felling slik at tildeling av Cacit ikke kunne søkes.
Et poeng er også at Cacit tildeles uten felling på vinter. Grunnlaget for jaktchampionat er lagt
uansett hvilken årstid man oppnår det på.
Forslag nummer
18 – Vestlandets, Agder

Uenig

Enig

3.3. PREMIERING.
Enhver premiering er betinget av at hunden selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl
for skudd og at det i denne situasjonen er skutt over den etter at fugl har tatt til vingene.
Bekkasin ansees ikke som jaktbart vilt.
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UK og AK: Ordinære premiegrader er 1., 2. og 3. premie, samt 0 premie. For å kunne tildele
1. premie i kvalitetsklasse, skal hunden ha vært grundig avprøvd, minst i 60 minutter.
1. premie. tildeles bare hund som viser fremragende prestasjoner. Tildeling av 1.premie AK
krever at hunden kan apportere. Dette skal dokumenteres ved gyldig apportbevis eller ved at
apport på utlagt fugl utføres under prøven.
2. premie tildeles hund som dommerne anser som en meget god jakthund, men hvor mindre
feil eller mangler gjør at den ikke kan få 1. premie. 3. premie tildeles hund som anses som en
god jakthund.
VK: Premiering i vinnerklasse forutsetter høyt klassenivå. Dommerne kan, basert på hundens
prestasjoner dele ut fra 0 til 6 premier (1. til 6. premie) på hvert konkurranseparti ved 1, 2 og
3-dagers prøver. Hunder som får 1. og 2. premie i VK, VK-semifinale og VK-finale skal være
prøvet mot hverandre. Den øvrige premierekkefølge fastsettes ved dommernes subjektive
skjønn.
Forslag 19 - Telemark Fuglehundklubb, NESK, NBK, Nordenfjeldske FHK, Agder
Fuglehundklubb har likelydende forslag – vedtak tilpasses i tekst.
Krav til at nr. 1 og 2 i VK (finaleslipp) skal avprøves mot hverandre fjernes. Dette er blitt
en øvelse som mange ganger er symbolsk. Dommere avprøver nr. 1 og 2 ved behov og
ved liten forskjell bør de avprøves over et normalt slipp.
Forslag nummer
19 – Telemark, NESK m. flere

Uenig

Enig

CACIT/CK: CACIT, som bare kan tildeles ved de prøver som FKF på forhånd har innstilt til
slik status, kan tildele hund som vinner VK-finale og Reserve-CACIT gis til hund som blir nr.
2 i VK-finale. For å kunne tildeles disse utmerkelser, må hunden ha vist særdeles fremragende
prestasjoner. Samtlige funksjonskrav, bortsett fra sekundering og rapport, må være vist. CK
(Certifikatkvalitet) kan tildeles hund som får 1.VK eller 2.VK, respektive samme plasseringer
i VK-finale og semifinale. Tittelen Norgesmester tilfaller vinneren av VK-finale på FKFs
hovedprøve og NM-vinter
Forslag 20 - Telemark Fuglehundklubb – vedtak tilpasses i tekst.
Cacit / res Cacit tildeles alltid den hund som vinner en tre dagers vk. Der Cacit er oppsatt.
Forslag nummer
20 - Telemark

Uenig

Enig

81

Norsk Irsksetterklubb

Innkomne forslag - Endring jaktprøveregler

6.2.1

Innkomne forslag til revidering av Norsk Kennel Klubs regler for fuglehundprøver.

4. REGLER FOR SKOGSFUGLPRØVER.
Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.
4.1. ARRANGEMENT.
Prøven kan arrangeres som 1-dags prøve eller flere dagers prøve med egen prøvestatus for
hver dag. Samme hund kan kun starte en gang pr. prøvedag. Kjentmann og kart stilles til
disposisjon for dommer såfremt han ikke har gitt beskjed om at dette er unødvendig. Spørsmål
om å ta med dommeraspirant/elev forelegges dommer i rimelig tid før prøven.
4.2. KLASSE.
Åpen klasse (AK) for hunder som har fylt to år prøvedagen.
4.3. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.
Det benyttes en-dommer system. Hundene prøves enkeltvis. Hver dommer kan bedømme
inntil 6 hunder i løpet av prøvedagen. Ved alle skogsfuglprøver bør en ha anledning til å felle
fugl. På prøver med felling er det tillatt med bare 1 gevær pr. parti. Dommer avgjør om fører
eller dommer skal skyte over hunden. Ingen kan følge med som tilskuer uten fører og
dommerens samtykke. Like prøvebetingelser for hundene bør tilstrebes.
Fordringer: Dommerne skal særlig være oppmerksom på og vurdere; stillferdig og forstandig
søk i godt samarbeide med fører, viltfinnerevne, presis stand, hurtig og sikker avanse med
rask reising av fugl. Hunden skal være under jaktmessig kontroll i hele prøvetiden og vise ro i
oppflukt og skudd og ved felling. Rapport er et stort pluss. For at rapport skal
godkjennes må fugl sees eller høres. Innkalt rapport godkjennes. For enhver premiering
er det en forutsetning at hunden minst en gang i løpet av prøven selvstendig har funnet fugl,
tatt stand, brakt fugl for skudd og at det i denne situasjonen er skutt over den etter at fugl har
tatt til vingene. For å bli tildelt premie kreves at hunden minst en gang under prøven viser
apport i forbindelse med en jaktbar situasjon. Felt fugl skal alltid apporteres
Bruk av bjelle eller andre tekniske hjelpemidler til å lokalisere hunden, tillates ikke. Bruk av
farget markeringsbånd / dekken anses ikke som et slikt hjelpemiddel og er følgelig tillatt.
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Forslag 21 - NVK – endringsforslag til tekst som er uthevet.
Rapport er et pluss. En meldt rapport fra fører, spontan eller innkalt, skal alltid avsluttes med
stand/markering som resulterer i en jaktbar situasjon for at den skal godkjennes.
Begrunnelser for forslaget:
• Rapport kreves for å kunne gi en ÆP under forutsetning av at hunder for øvrig har vist
særdeles fremragende egenskaper, men kan også være grunnlag for gi en hund 1. AK
istedenfor 2.AK.
• Nåværende fordring samsvarer lite med øvrige krav for premiering.
• Når hunden forsøker å rapportere har den forlatt sin fugl. Hvis da rapporten ikke
avsluttes med en jaktbar situasjon (reell fellingsmulighet) har hunden valgt feil
løsning. M.a.o. – det hadde vært bedre at den holdt sin stand og dermed gitt fører
mulighet til å finne sin hund.
• Prøvereglene setter som ubetinget krav at alle disipliner som kreves vedrørende
fuglearbeid for en gitt premiegrad skal utføres i en og samme situasjon og at det skal
avsluttes med en reell fellingsmulighet. Slik fordringen til rapport er utformet i
gjeldende prøveregler blir ikke dette kravet oppfylt og likevel kan hunden tildeles
høyeste premiegrad. Det bør imidlertid fortsatt være slik at en rapport som beskrevet
idet nye forslaget kan godkjennes når øvrige krav til 1.AK er oppfylt i en annen
situasjon.
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•

•

Slik rapporten er beskrevet i nåværende prøveregler kan dommeren i enkelte
situasjoner umulig vite om hunden har rapportert den fuglen dommeren eventuelt
hører lette et eller annet sted.
Med forslaget til nye fordringer for godkjent rapport vil dommeren aldri være i tvil om
hundens jaktlige egenskaper. Dette vil gi rapport en vesentlig høyere status og dermed
også gi en verdig ærespremie.

Forslag nummer
21 - NVK

Uenig

Enig

4.4. PREMIERING.
Det anvendes kvalitetsbedømmelse med premiegradene; 1. premie, 2. premie, 3. premie, samt
0 premie. For tildeling av 1. AK skal prøvetiden være minst 60 minutter. For særdeles
fremragende arbeid kan ÆP (ærespremie) gis som et kvalitetstillegg til 1. AK. ÆP på
skogsfuglprøve kan bare tildeles hvis hunden under prøven har vist både rapport og
korrekt apport.
Forslag 22 - NISK – siste setning som et uthevet, erstattes med:
Rapport er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å dele ut ÆP. Hunden må også ha vist
framragende kvaliteter i alt som ligger til grunn for premiering for at utmerkelsen skal
vurderes tildelt.
Begrunnelse: Dette er en nødvendig presseiring for å forhindre at enkelte blir for slepphendt
med utmerkelsen.
Forslag nummer
22 - NISK

Uenig

Enig

4.5. GJENNOMFØRING AV NORGESMESTERSKAP - NM-SKOG.
Arrangement: NM-skog kan arrangeres med minimum 16 påmeldte hunder og maksimum 48
startende hunder. Er deltakerantallet høyere enn 24 hunder, arrangeres prøven over 3 dager.
Ved overtegning, går hunder med ÆP oppnådd på skogsfuglprøve foran. Deretter foretas
loddtrekning. . Se også ”kommentarer” pkt. 13
Deltakelse: NM-skog er åpent for hunder som har oppnådd 1 premie AK eller VK-premiering
i inneværende eller i et av de to foregående år. Se også ”kommentarer” pkt.13
Prøvemåte og bedømmelse: Ved NM- finaler skal det være felling med den samme
apportpraktisering som for høyfjell og lavland. Alle partier dømmes etter NKKs regler for
skogsfuglprøver.
Spesielt for kvalifiseringspartiene: Det premieres på samme måte som ved vanlig
skogsfuglprøve. Fra hvert av partiene sender dommer inntil 2 hunder videre til neste dags
prøving. Hund som sendes videre behøver ikke å være premiert, men hund med premie går
foran upremiert. Det er en betingelse for alle hunder som går videre at de har vist høyt
klassenivå, bestått apportprøve og har minst 60 minutters slipptid, fordelt på to omganger.
Spesielt for finalepartiene: Finaleomgangene er begrenset til inntil tre partier á fire hunder.
Det dømmes etter de vanlige regler for skogsfuglprøve, men uten AK premiering.
Avprøvingen er siktet inn på å bestemme rangeringen, men både søk, fuglebehandling og
apport må være premieringsverdi av høy klasse. For premiering må hund minst være prøvet
60 minutter fordelt på 2 omganger. Finalepartiene samles på avtalt sted, 6 timer etter opprop.
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Dommerne sammenligner kritikkene og setter opp rangeringen. Dommerne har anledning til
fortsatt prøving av en eller flere hunder, hvis de finner dette nødvendig for rangeringen. Disse
slipp dømmes av to dommere. Slipprekkefølgen avgjøres ved loddtrening.
Forslag 23 - NVK – har kommet med nytt punkt 4.5 – gammelt punkt ovenfor – nytt
merket rødt.
Arrangement:
NM-skog kan arrangeres ved min. 24 påmeldte hunder og maksimum 72 startende hunder. Er
deltakerantallet høyere enn 36 hunder, arrangeres prøven over 3 dager. Ved overtegning går
hunder med ÆP oppnådd på skogsfuglprøve foran. Deretter foretas loddtrekning. Se også
”kommentarer” pkt. 13.
Deltakelse:
NM-skog er åpent for hunder som har oppnådd 1. premie AK, VK-premiering eller
premiering i NM-skog i inneværende eller i et av de to foregående år. Se også
”kommentarer” pkt. 13.
Prøvemåte og bedømmelse:
Ved NM-finaler skal det være felling med samme apporteringspraksis som for høyfjell og
lavland. Det skal dømmes etter NKK’s regler for skogsfuglprøver inkl. krav til apport, men
med unntak av AK- premiering. (Premiering – se nedenfor)
Spesielt for rapport:
Ved NM-skog skal en meldt rapport fra fører (spontan eller innkalt) alltid avsluttes med
stand/markering som resulterer i en jaktbar situasjon for at den skal godkjennes.
Spesielt for kvalifiseringspartiene:
Premiering.
1. dag. Inntil 3 hunder fra hvert parti kan premieres slik:
1. pr. NM-skog + eventuellt CK ved vist rapport i h.h.t. NM-kravet.
2. pr. NM-skog + eventuellt CK (som over)
3. pr. NM-skog
2. dag. Inntil 3 hunder fra hvert parti kan premieres slik:
1. pr. semi NM-skog + CK (som over)
2. pr. semi NM-skog + CK (som over)
3. pr. semi NM-skog
Slipptid:
Under forutsetning av høyt klassenivå skal minimum slipptid for premiering være 45
minutter. Det bør tilstrebes mest mulig lik slipptid for premierte hunder.
Fra hvert parti sender dommer inntil 3 hunder videre til neste dags avprøving. Hunder som
sendes videre behøver ikke å være premiert. Det er en betingelse at disse hunder skal ha vist
høyt klassenivå i minimum 60 minutter total slipptid fordelt på to omganger og vise at de kan
apportere.
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Spesielt for finalepartiene:
Finaleomgangene er begrenset til inntil 3 partier a 6 hunder. Det dømmes etter de vanlige
regler for skogsfuglprøve, men uten AK-premiering. Avprøvingen skal siktes inn på å
avgjøre rangeringen. Både søk, fuglebehandling, apport og eventuell rapport må være
premieringsverdig av høy klasse. For premiering må hunden være avprøvet i minst 45
minutter fordelt på 2 omganger. En av omgangene skal være på min. 30 minutter.
Finalepartiene samles på avtalt sted senest 6 timer etter opprop. Dommerne sammenligner
kritikkene som skal være skrevet på kritikkskjemaene, inkludert tallkarakterer, og setter opp
rangeringen. Dommerne har anledning til fortsatt prøving av en eller flere hunder hvis de
finner det nødvendig for rangeringen. Disse slipp dømmes av to dommere etter loddtrekning.
Slipprekkefølgen avgjøres ved loddtrekning.
Premiering:
Inntil 6 hunder kan premieres fra 1. – 6. premie NM-skog. Hunder som premieres med 1. og
2. pr. NM-skog kan tildeles CACIT/RES-CACIT hvis de har vist særdeles utmerkede
egenskaper og vist rapport slik som beskrevet i ”Spesielt for rapport” i kap. 4.5. Premiering i
NM-skog godskrives poeng etter samme skala som i VK. Tittelen Norgesmester-skog og
eventuell Kongepokal eller NKK-pokal tildeles den seirende hund.
Premiering: Inntil 6 hunder kan premieres, fra 1. til 6. premie NM-skog. Premiering i
finalen i NM-skog godskrives poeng etter samme skala som i VK. Tittelen Norgesmesterskog og eventuell.
Begrunnelser for forslaget:
• Nåværende prøvereglement ble utarbeidet for snart 20 år siden med henblikk på å
komme i gang med NM-skog. En av de som har vært med og utarbeidet dette
forslaget, Tommy Lindstrand, var også med da det opprinnelige prøvereglementet ble
laget.
• Vi mener nå at tiden er høyst moden for en omfattende revisjon for å gi NM-skog den
status prøven fortjener og dermed høyne interessen ytterligere samtidig som det gis
rom for vesentlig høyere deltakelse enn nåværende prøvereglement åpner for.
• Forslaget er et forslag med fremtiden i seg og tilpasset tilsvarende VK-reglement og
begrunnes som riktig ut fra stadig økende deltakerantall fra hele landet og at så å si
alle raser er representert, også på premielistene. NM-skog er nå blitt en godt etablert
konkurranse.
• Med dette forslagets VK-tilpassning blir vilkårene for premiering og utvelgelse av de
hunder som skal sendes videre bli mer presise enn etter dagens reglement, samtidig
som kravene til dommerens subjektive skjønn blir ivaretatt.
• Antall hunder pr. parti er i forslaget tilpasset nåværende reglement for
skogsfuglprøver. Dette gjelder også finalepartiene hvor nåværende prøvereglement
setter en begrensning på 4 hunder.
• Skjerpet krav til hva som kreves for en godkjent rapport. Dette samsvarer med eget
forslag til ny beskrivelse av godkjent rapport i regler for skogsfuglprøver kap. 4.3.
PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE, beskrevet under avsnittet FORDRINGER. (blir
denne endringen innført trenger ikke avsnittet beskrives spesielt i NM-skog
reglementet)
Forslag nummer
23 - NVK

Uenig

Enig
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Forslag 24 - NISK – endre 2 setning i opprinnelig forslag som er uthevet – hvis NVK
forslag blir bifalt – så faller dette forslaget, da NVK forslag innehar dette momnetet med
Cacit – res. Cacit.
NM skog tildeles Cacit/Res.Cacit, der utmerkelsen kan tildeles etter samme kriterier som i
VK.
Begrunnelse: NM-Skog er et høystatusløp. Dersom vinner viser tistrekkelig kvalitet, bør det
være anledning til å tildele Cacit/res i finalen. En av grunnene er at det ikke er anledning til å
tildele Æp i finalen, kun i kvalifiseringene til den samme finalen.
Forslag nummer
24 - NISK

Uenig

Enig

__________________________________________________________________________

Generelle forslag som går på avviklingen av Høystatusløp for unghunder.
Forslag 25 - Norsk Engelsksetterklubb har forslag om å utvide deltakelsen i unghund
høystatusløp for det året de fyller 2 år. Evt. vedtak om dette må derfor tilpasses alle
høystatusløp for unghunder.
Unghund høystatusløp. Åpne for deltagelse i hele kalenderåret hunden fyller 2 år.
Begrunnes i at dette vil kunne legge en demper på å forsere dressuren på unghunder. Det må
vurderes økonomi i forhold til påmelding Norsk-Derby i forhold til frist for påmelding.
Forslag nummer
25 - NESK

Uenig

Enig

Forslag 26 - NVK – har samme forslag som NESK, men kun Norsk Derby. Hvis NESK
sitt sorslag får tilslutning så faller dette forslaget fra NVK.
NVK foreslår at reglementet for deltakelse i Derby endret til det året man fyller 2 år.
Forslag nummer
26 - NVK

Uenig

Enig

Forslag 27 - NBK - Forslag til endringer i jaktprøvereglene for unghund høystatusløp
Artic Cup, Rjukan Grand Prix og Sørnorsk Unghundmesterskap.
I Kvalifisering og semifinale premieres hundene med 1.uk 2.uk 3.uk i forhold til
kvalitetsvurdering i vanlig unghundklasse,med rangering. Ingen av av de hunder som går
videre,må ha vist prestasjoner som diskvalifiserer for 1.uk. 1.uk gir 2 poeng.
Forslag nummer
27 - NBK
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5. REGLER FOR NORSK DERBY
Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.
5.1. GENERELT.
Vedtatt av NKKs Hovedstyre 25.10.72. Revidert siste gang 2003.
5.2. ARRANGEMENT.
Norsk Derby er et konkurranseløp for stående fuglehunder registrert i NKK eller register
anerkjent av NKK. FKF og Derbykomitèen er overlatt den praktiske gjennomføringen av
Norsk Derby. Derbykomitèen kunngjør når og hvor Norsk Derby avholdes. Konkurransen
avvikles over 2 eller 3 dager avhengig av antall deltakende hunder.
• 1. dag – Kvalifisering
• 2. dag - Semifinale (evt. finale)
• 3. dag – Finale.
5.3. DELTAKELSE.
Konkurrerende hunder skal ikke være 24 måneder på løpets 1. dag. Ingen hund kan
konkurrere mer enn en gang i Norsk Derby. Krav til deltakelse er 1. premie UK.
5.4. PÅMELDING.
Påmeldingsfristen til Norsk derby settes til 1. mai samme år som prøven avholdes.
Påmeldingsavgiften fastsettes av FKF.
5.5. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.
Bedømmelsen skjer etter dommernes frie skjønn. Dommeren skal ta overveiende hensyn til
hva hundene viser av naturlige jaktlige anlegg som:
• jaktlyst
• søk (aksjon og fart, intensitet og stil, utnyttelse av vind og terreng)
• viltfinnerevne og lokaliseringsevne
• utviklet standinstinkt
• vilje til å reise vilt
• samarbeidsvilje og jaktbarhet (skal kunne vise beherskelse i oppflukt og skudd)
Først i annen rekke skal dommerne ta hensyn til uttrykk for dressur. Dommerne kan avbryte
prøving av hund som ikke viser tilstrekkelig jaktlige anlegg.
5.6. DOMMERKRITIKKER.
I kritikkene for Norsk Derby skal dommerne begrunne sine avgjørelser slik at kritikkene kan
tjene som rettledning for oppdretterne. Det skrives dommerkritikk for hver prøvedag med
innstilling til hvilke hunder som går videre til neste dags konkurranse. Finalekritikkene
formes som konkurransekritikker heat for heat.
5.7. PREMIERING.
Første dag (Kvalifisering) : Inntil 6 premieringer på hvert parti, for hunder med godkjent
fuglearbeid. Premieringen benevnes 1.pr ND kval. Osv.
Annen dag (Semifinale) : Inntil 6 premieringer på hvert parti, for hunder med godkjent
fuglearbeid. Premieringen benevnes 1.pr ND Semifinale osv.
Finale: Det kan utdeles inntil seks premier Betingelse for premiering er at hunden under
finaleomgangen har brakt fugl for skudd, og at det er skutt over den. Det er ikke en betingelse
for deltakelse i finaleomgangen at hunden har brakt fugl for skudd under kvalifiseringsprøven
eller evt.
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semifinale. De to hunder som tildeles 1. og 2. premie skal ha vært prøvet direkte mot
hverandre i finaleomgangen innen endelige premiegrader fastsettes. Den øvrige
premierekkefølge kan fastsettes ved skjønn. Dommerne kan holde tilbake inntil samtlige
premier, i fall ingen hund finnes verdig til premiering i Norsk Derby. De premierte hunder får
pengepremier.
Dessuten premieres på følgende måte: Den seirende hund tildeles tittelen NORSK
DERBYVINNER (årstall) og hundens og eierens navn innføres i Derbyprotokollen. Hundens
eier får rett til å oppbevare Derbypokalen og Derbyprotokollen inntil 1. august neste år, da
den uoppfordret skal leveres tilbake til NKK. Derbypokalen kan aldri vinnes til eie. Den
holdes assurert av NKK. Vinneren får en miniatyr av Derbypokalen til eie. Oppdretteren av
Derbyvinneren får minnepremie. De øvrige premierte hunder får spesialpremier.
5.8. DERBYKOMITÈEN.
NKKs Hovedstyre oppnevner etter innstilling fra FKF hvert år en Derbykomitè på tre
medlemmer. Komiteen velger selv sin formann. Komitèen trekker opp retningslinjene for
Norsk Derby, og kan innstille til forandringer i Derbyreglene. Derbykomitèen fastsetter
pengepremienes størrelse. Komitèen fastsetter neste års startkontingent i ulike terminer, og
underretter arrangøren om dette i god tid innen påmeldingen skal skje.
5.9. REGLER, FORANDRINGER, DISPENSASJONER.
I den utstrekning intet annet fremgår av ovennevnte Derbyregler skal NKKs vanlig
jaktprøveregler for stående fuglehunder gjeldende på det tidspunkt Derbyløpet avvikles,
legges til grunn.

6. REGLER FOR UNGHUND GRAND PRIX
Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.
Forslag 28 - Det er innkommet et forslag til endring av reglene i Unghund Grand Prix
fra Telemark Fuglehundklubb. Endringene som er satt inn, må sees i sammenheng og
bør avstemmes samlet.
Forslag nummer
28 - Telemark

Uenig

Enig

6.1. GENERELT.
Unghund Grand Prix er et utholdenhets- og konkurranseløp for unghunder vedtatt av FKFs
representantskap i 1987.
6.2. ARRANGEMENT.
Løpet er innstiftet av Telemark Fuglehundklubb i 1987, og arrangeres i høyfjellet i Sør-Norge.
Prøven avvikles etter NKKs prøveregler, og går over to dager, hvor alt teller fra først til sist.
Uthevet (siste) setning sløyfes og erstattes med:
Prøven avvikles etter NKKs prøveregler og går over tre dager dersom antall påmeldte hunder
krever det. Fredag er kvalifisering til Unghund Grand Prix (UGP) og gjennomføres etter
vinnerklasseprinsippet men med UK krav til dressur. Inntil 24 hunder kan tas ut til UGP
første dag.
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6.3. DELTAKELSE.
Løpet er åpent for unghunder som har oppnådd 1. premie UK på jaktprøve for stående
fuglehunder.
Nytt avsnitt i tillegg:
Maksimalt kan 80 hunder stille til start. Ved overtegning blir det foretatt loddtrekning.
6.4. PÅMELDING.
Skriftlig påmelding på vanlig skjema undertegnet av eier/fører skal inneholde hundens fulle
navn, registrerings nr., fødselsdato, rase, kjønn og farge. Oppdretters og eiers navn og adresse
skal fremgå av påmeldingen. Påmelding skjer vanligvis innen 5 dager før første prøvedag.
6.5. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.
Bedømmelsen starter første dag med lik prøvetid for alle hunder, etter loddtrekning
rekkefølge, med en slipptid på 45 minutter, - og de som har mulighet til å gå videre til andre
dag skal deretter ha et slipp på 15 minutter. Bedømmelsen skjer begge dager etter dommerens
frie subjektive skjønn. Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av
naturlige jaktlige anlegg som; jaktlyst, søk, aksjon, fart, intensitet, stil, utnyttelse av vind og
terreng, viltfinnerevne, lokaliseringsevne, standinstinkt, vilje til å reise fugl og
samarbeidsvilje. Hunden skal vise beherskelse i oppflukt og skudd. Det er ingen betingelse for
videre deltakelse at hunden har brakt fugl for skudd første dag.
Fra første dags avprøving skal det tas ut et likt antall fra hvert parti til andre dags prøve.
Andre dag starter hundene etter loddtrekning med en slipptid på 30 minutter. Dommerne
fastsetter den videre slipprekkefølge og slipptid, slik at det kan rangeres 6 hunder til premier.
Det er en betingelse at hunden i løpet av de to prøvedagene selvstendig har funnet fugl, tatt
stand, brakt fugl for skudd, og at det i denne situasjonen er skutt over den. Under rangeringen
skal det legges vesentlig vekt på hundens format og utholdenhet. Rangeringen gjennomføres
som matching ved å begynne med lavest rangerte hund, som på den måte skal ha mulighet til
å arbeide seg oppover i rangeringen til den eventuelt blir slått av makker.
Hele avsnitt 6.5 endres til:
Bedømmelsen starter på UGP første dag med en slipptid på 15 minutter, etter loddtrekning.
De som har mulighet til å gå videre til finalen skal deretter ha et utholdenhetsslipp på 45
minutter. For hunder som ikke viser høyt klassenivå skal avprøvningen stanses når dommerne
finner det riktig og hensiktsmessig.
Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige jaktlige anlegg som;
jaktlyst, søk, aksjon, fart, intensitet, stil, utnyttelse av vind og terreng, viltfinnerevne,
lokaliseringsevne, standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal vise
beherskelse i oppflukt og skudd.
Fra UGP første dag kan det tas ut inntil 6 hunder fra hvert parti. I finalen starter hundene etter
loddtrekning med en slipptid på 30 minutter og positive og negative forhold fra UGP første
dag er nå tellende.
Dommerne fastsetter den videre slipprekkefølge og slipptid, slik at det kan rangeres 6 hunder
til premier. Det er en betingelse at hunden i løpet av de to siste prøvedagene selvstendig har
funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd, og at det i denne situasjonen er skutt over den.
Under rangeringen skal det legges vesentlig vekt på hundens format og utholdenhet.
Rangeringen gjennomføres som matching ved å begynne med lavest rangerte hund, som på
den måte skal ha mulighet til å arbeide seg oppover i rangeringen til den eventuelt blir slått av
makker.
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6.6. DOMMERE.
To dommere fra første dags avprøving skal dømme finalen. Med flere partier fra første dag,
må dommerne være særdeles nøye med å beskrive hver hunds prestasjoner i
dommerkritikkene, og begrunne sine avgjørelser. Dette er selvsagt viktig for begge dagers
bedømmelse slik at kritikkene kan tjene som rettledning for oppdretterne.
Hele avsnittet endres til:
Finalen dømmes av inntil tre dommere som har har dømt UGP første dag slik at alle partiene
blir representert med en dommer. Fra første dag må dommerne være særdeles nøye med å
beskrive hver hunds prestasjoner i dommerkritikkene, og begrunne sine avgjørelser. Dette er
selvsagt viktig for alle dagers bedømmelse slik at kritikkene kan tjene som rettledning for
oppdretterne.
6.7. PREMIERING.
Det premieres inntil 6 hunder. Vinneren gis tittelen: UNGHUND GRAND PRIX-VINNER
(årstall).

7. REGLER FOR UNGHUND ARCTIC CUP
Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.
Forslag 29 - Det er innkommet et forslag til endring av reglene i Unghund Artic Cup fra
Vest Finnmark Fuglehundklubb. Endringene som er satt inn, må sees i sammenheng og
avstemmes samlet. Endringer er merket med rødt
Forslag nummer
29 – Vest Finnmark

Uenig

Enig

7.1. GENERELT.
Unghund Arctic Cup er et utholdenhets- og konkurranseløp for unghunder. Vedtatt av FKFs
representantskap 1989.
7.2. ARRANGEMENT.
Løpet er innstiftet av Vest-Finnmark Fuglehundklubb og arrangeres på Finnmarksvidda
senvinter. Prøven avvikles etter NKKs prøveregler, og går over to dager, hvor alt teller fra
først til sist. Alternativt over tre dager om påmeldingen er stor og da er dag en å regne som
kvalifisering til selve løpet.
7.3. DELTAKELSE.
Løpet er åpent for unghunder som har oppnådd 1. premie UK på jaktprøve for stående
fuglehunder.
7.4. PÅMELDING.
Påmelding skjer vanligvis 5 dager før første prøvedag.
Endres til:
Påmelding skjer etter FKF\s fastsatte rutiner for påmelding til jaktprøver.
For tiden ved å innbetale påmeldingsavgiften og denne merkes med hundens reg. nummer,
klasse, og evt. Fører dersom eier ikke er fører. Påmelding skjer vanligvis senest 5 dager før
første prøvedag.
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7.5. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.
Bedømmelsen starter første dag med lik prøvetid for alle hunder etter
loddtrekningsrekkefølge, med slipptid på minimum 30 minutter etter føreforhold, og de som
har mulighet til å gå videre til andre dag skal deretter ha slipp på 15 minutter. Bedømmelsen
skjer begge dager etter dommernes frie
subjektive skjønn. Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige
jaktlige anlegg som; jaktlyst, søk, aksjon, fart, intensitet, stil, utnyttelse av vind og terreng,
viltfinnerevne,
lokaliseringsevne, standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal vise
beherskelse i oppflukt og skudd. Det er ingen betingelse for videre deltakelse at hunden har
brakt fugl for skudd første dag. Fra første dags avprøving skal det tas ut inntil 40% av
startende hunder som går videre til andre dags prøve. Andre dag starter hundene etter ny
loddtrening med slipptid på 30 min. Dommer fastsetter den videre slipprekkefølge og slipptid,
slik at det kan rangeres inntil 6 hunder til premier. Det er en betingelse at hunden i løpet av de
to prøvedagene selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd, og at det i denne
situasjonen er skutt over den.
Under rangeringen skal det legges vesentlig vekt på hundens format og utholdenhet.
Rangeringen gjennomføres som matching ved å begynne med lavest rangerte hund, som på
den måte skal ha mulighet til å arbeide seg oppover i rangeringen til den eventuelt blir slått av
makker.
Punkt 7.5 endres til, hvor rødt er endringer tilføyelser:
Bedømmelsen starter første dag/semifinale med lik prøvetid for alle hunder etter
loddtrekningsrekkefølge, med minimum slipptid tilsammen 30 min.For hunder som ikke
holder tilstrekkelig høyt klassenivå, skal avprøvingen stanses når dommere finner det riktig og
hensiktsmessig. Deretter skal de hunder som har mulighet til å gå videre til finale ha slipp på
15.min. Hundene rangeres fortløpende. Slipptiden kan endres etter føreforholdene. Det er
ingen forutsetning for avansement til finalen at hunden har brakt fugl for skudd. Partiene
dømmes av to autoriserte dommere og bedømmelsen skjer etter dommernes frie subjektive
skjønn. Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av jaktlig anlegg som :
"
"
"
"
"
"
"

Jaktlyst
Søk(aksjon, fart , intensitet, stil, format, utnyttelse av vind og tereng)
Viltfinnerevne og lokaliseringsevne
Standinstinkt
Vilje til å reise fugl
Samarbeidsevne
Vise beherskelse i oppflukt og skudd

Finaledagen starter hundene etter ny loddtrekning og avprøvingen går over til sammen 30
min. Deretter fastsetter dommerene den videre slipprekkefølg og slipptid for å kunne rangere
inntil 6 hunder for premiering. Det er en betingelse at hunden i løpet av de to løpsdagene
selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl på vingene i en jaktbar situasjon og at det i
denne situasjonen er skutt over hunden. Under rangering skal det legges vesentlig vekt på
hundens viltfinnerevne ,format og utholdenhet . Rangeringen gjennomføres som matching ved
å begynne med lavest rangerte hund som på denbne måte skal ha mulighet til å arbeide seg
oppover i rangeringen til den eventuelt blir slått av makker.
En eventuell kvalifiseringsdag avvikles etter en vinnerklassemodell, med slipptid og runder
tilstrekkelig til å rangere hundene og instille hunder til selve løpet.
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7.6. DOMMERE.
To dommere fra første dags avprøving skal dømme finalen. Med flere partier første dag, må
dommerne være særdeles nøye med å beskrive hver hunds prestasjoner i dommerkritikkene,
og begrunne sine avgjørelser. Dette er selvsagt viktig for begge dagers bedømmelse slik at
kritikkene kan tjene som rettledning for oppdretterne. Det skrives dommerkritikk for såvel
kvalifiseringsprøve som for finaleomgang. Finalekritikkene formes som konkurransekritikker
heat for heat.
Punkt 7.6 endres til, hvor rødt er endringer tilføyelser:
To dommere fra forrige dags avprøving skal dømme finalen. Med flere partier den foregående
dagen, må dommere være særdeles nøye med å beskrive hver hunds prestasjon i
dommerkritikken og begrunne sine avgjørelser. Dette er selvsagt viktig for begge dager slik at
kritikken kan tjene som rettledning for oppdretterne.
Alle hunder som er kvalifisert til finalen rangeres og denne rangeringen offentliggjøres før
finalen starter. Det skrives kritikker alle dager med innstilling om hvilke hunder som går
videre til neste dags avprøving. Finaledagen skrives kritikken som en konkurransekritikk,
slipp for slipp og med innstilling til evt. Premiering.
7.7. PREMIERING.
Det premieres inntil 6 hunder. Vinneren gis tittelen: UNGHUND ARCTIC CUP - VINNER
(årstall).
Punkt 7.7 endres til, hvor rødt er endringer tilføyelser:
Det premieres inntil 6 hunder på hvert parti dag en/semifinale og inntil 6 hunder i finalen.
Vinner gies tittelen: UNGHUND ARCTIC CUP-VINNER(årstall).

8. REGLER FOR FORUS OPEN
Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.
8.1. GENERELT.
Høystatusløpet har betegnelsen Forus Open for unghunder og er godkjent av FKFs
representantskap i 1989.
8.2. ARRANGEMENT.
Høystatusløpet arrangeres i første halvdel av november i tilknytning til Lavlandsprøven på
Forus.
8.3. DELTAKELSE.
Løpet er åpent for unghunder som har oppnådd 1. premie UK på jaktprøve for stående
fuglehunder. Hundene må ikke ha fylt 2 år på prøvens første dag.
8.4. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.
Forus Open arrangeres over 2 dager. Vanlig unghundbedømmelse første dag, men med
rangering for å få de beste hundene til finalen. Ingen av de hunder som går videre, må ha vist
prestasjoner som diskvalifiserer for 1.UK.
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9. REGLER FOR SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP.
Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.
Forslag 30 - Agder Fuglehundklubb og Vestlandets Fuglehundklubb har sendt inn to
forslag på endringer for Sør-Norsk Unghundmesterskap, dette for å tilpasse
arrangementet på lik linje som Artic Cup og Unghund Grand Prix.
Forslag nummer
30 – Agder, Vestlandske

Uenig

Enig

9.1. GENERELT.
Sør-Norsk mesterskap for unghunder er et konkurranseløp for stående fuglehunder.
9.2. ARRANGEMENT.
Løpet er innstiftet av Vestlandets Fuglehundklubb og Agder Fuglehundklubb, og arrangeres i
høyfjellet i Sør-Norge om vinteren. Prøven avvikles etter NKKs prøveregler, men er et
konkurranseløp som avvikles over 1 - 3 dager avhengig av antall deltakende hunder. Det kan
starte inntil 20 hunder pr parti. Det betales startkontigent etter samme satser og regler som for
vinnerklasse.
9.3. DELTAKELSE.
Rett til å delta har unghunder som er premiert på jaktprøve for stående fuglehunder med 1 UK
premie, og som ikke har fylt 24 måneder prøvens første dag.
Alle deltakere skal dokumentere retten til å starte ved fremlegging av kopi av dommerkritikk
der premiering på jaktprøve fremgår. Slik dokumentasjon sendes arrangør sammen med
påmelding.
9.4. PÅMELDING.
Påmelding skjer seinest 14 dager før første prøvedag.
Endres til: Påmelding skjer vanligvis innen 5 dager før første prøvedag.
9.5. BEDØMMELSE.
Hvert parti skal bedømmes av 2 autoriserte dommere. Bedømmelsen skal skje etter
dommernes frie subjektive skjønn basert på jaktprøvereglene. Det kreves fremragende
unghundkvaliteter (kvalitet til 1. premie) for rett til avansement i konkurransen. Det er ingen
forutsetning for avansement til evt. semifinale og finale at hunden har tellende fuglearbeid.
For øvrig skjer bedømmelsen som i en vinnerklasse hva angår administrasjon, slipptid,
rangering, oppsett 2 runde osv. Det skal skrives fortløpende dreiebok for alle dager.
9.6. PREMIERING.
Det premieres på samme måte som i en vinnerklasse fra 1 - 6 premie. Det premieres inntil 6
hunder i finalen. Jaktprøvereglenes vanlige fordringer for premiering av unghunder legges til
grunn. Den seirende hund i finalen tildeles tittelen Sør-Norsk unghundmester Vinter (årstall).
Andre setning som er uthevet endres til:, hvis dette får tilslutning så må første setning strykes
(kursiv).
Det premieres inntil 6 hunder i finalen, og inntil 3 hunder pr. parti i kvalifiseringen og i en
eventuell semifinale.
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10. REGLER FOR "HØYFJELLSPOKALEN".
Se NKKs fellesbestemmelser pkt.1.og-/eller kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.
Forslag 31 - Vestfold Fuglehundklubb – ønske om å innføre NM-lag (lavland) på linje
med høyfjellspokalen.
Vårt forslag blir å kopiere regler for avvikling av NM-Lag Høyfjell, og at Lag NM Lavland
blir avviklet dagen før NM-Kvalik Lavland, dvs. torsdag.
Forslag nummer
31 – Vestfold

Uenig

Enig

Forslag 32 - NVK – foreslår også at det innføres NM-lag for Lavland, og at det vurderes
for Skog og Vinter.
NVK ber om at det opprettes NM Lag Lavland og at det også vurderes NM Lag Skog og NM
Lag Vinter.
Forslag nummer
32 - NVK

Uenig

Enig

10.1. GENERELT.
Reglene er revidert i 1973 og justert 1975,1982 og 1997. Høyfjellspokalen ble stillet til Norsk
Kennel Klubs disposisjon av herr Martin Stenersen. Med samtykke fra giverens arvinger er
reglene for utdeling av pokalen justert til å lyde: Formålet med ”Høyfjellspokalen” er å søke å
fremme avlen av gode brukshunder innen de forskjellige stående fuglehundrasene. Pokalen
stilles til NKKs disposisjon for konkurranse mellom hunder i norsk eie.
10.2. ARRANGEMENT.
Konkurransen søkes avholdt årlig ved arrangement etter nærmere bestemmelser av NKKs
Hovedstyre. Hovedstyret i NKK kan delegere arrangementet for Høyfjellspokalløpet til samarbeidende klubber eller deres felles organer. Arrangøren kan la en eller flere av de
samarbeidende
klubber stå som teknisk arrangør for løpet. Siden 1982 har NKK delegert gjennomføringen og
håndhevelsen av regelverket for denne konkurransen til FKFs styre.
NKK holder pokalen tyveri- og brannforsikret for et beløp som fastsettes av Hovedstyret.
Melding om utfallet av hvert års konkurranse gis fra arrangøren til NKKs Hovedstyre.
10.3. DELTAKELSE.
Hver raseklubb for de stående fuglehundraser uttar lag for sin rase med 3 navngitte hunder
som påmeldes til arrangøren inne en uke før løpet. Inntil 2 reservehunder kan erstatte de
anmeldte hunder mot beskjed senest innen loddtrekningen kvelden før konkurransen. Ved
påmelding betaler de deltakende klubber arrangøren den fastsatte startkontingent for laget.
Kontingenten refunderes ikke.
10.4. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.
Konkurrentenes rekkefølge avgjøres ved loddtrekning, slik at hunder av forskjellige raser
konkurrerer mot hverandre. Når intet annet fremgår av disse regler, skjer konkurransen etter
NKKs gjeldende regler for fuglehundprøver.
Ved bedømmelsen gis hver hund poeng i følgende disipliner:
Jaktlyst
0 - 10 poeng
Ved bedømmelsen
gis hver hund poeng i følgende disipliner:
Reviering
Jaktlyst
0 - 10 poeng 0 - 10 poeng
Viltfinnerevne
Reviering
0 - 10 poeng -10 - 10 poeng
Fuglebehandling
- 2 - 10 poeng
Viltfinnerevne
-10 - 10 poeng
Diskvalifiserende regelbrudd
-5 - 0 poeng
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Poengskalaen er:
10 = Særdeles fremragende
8-9 = Fremragende

6-7 = Meget godt
4-5 = Godt

1-3 = Svakt
0-10 = Dårlig

10.5. PREMIERING.
For hvert lag summeres de poengsummer lagets hunder har fått. Det lag som får flest poeng,
seirer i klubbkonkurransen. Den hund på det seirende lag som får flest poeng tildeles pokalen.
For utdeling av Høyfjellspokalen forutsettes minst at beste hund på det vinnende lag i løpet av
konkurransen har brakt fugl for skudd, og at det er skutt over den. Minnebeger utdeles til hver
av hundeeierne på det vinnende lag. Hundeeier som 3-tre ganger har fått tildelt pokalen for
beste hund på det seirende lag, får pokalen til eie. Hvert års pokalvinner får inngravert
rasenavnet, hundens og eierens navn på pokalen. Pokalen skal leveres til FKF i god tid før
neste års prøve. Tittelen Norgesmester lag, tilfaller vinneren av Høyfjellspokalløpet.

11. REGLER FOR KOMBINERT JAKTPRØVE.
Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.
11.1. ARRANGEMENT.
Den kombinerte jaktprøve omfatter prøvegrenene feltarbeid, vannarbeid, sporarbeid og
søksapport. Prøven kan avvikles som full kombinert prøve med gjennomføring av alle
disipliner ved samme arrangement, eller som delt prøve med vannarbeid, sporarbeid og
søkapport - apportgrenene – ved ett arrangement og feltarbeid for seg ved et annet
arrangement. Feltarbeidet arrangeres som høyfjellsprøve, lavlandsprøve eller skogsfuglprøve.
Det kan avvikles som eget arrangement, eller resultat oppnådd ved vanlig åpen jaktprøve kan
benyttes. Resultatet i apportgrenene ved en og samme
prøve kan brukes i kombinasjon med ett, og bare ett, prøveresultat i feltarbeid oppnådd i
samme kalenderår. Unntak fra dette er arrangement hvor det på stedet utdeles premie i full
kombinert prøve. Her må alle resultat i såvel apportgrenene som i feltarbeid være oppnådd
under prøven. Resultat oppnådd ved full kombinert prøve kan ikke brukes videre. Resultat i
apport -grenene og/eller i feltarbeid oppnådd i UK/AK etter Svenska Kennelklubbens "Regler
for jaktprov med vorsth" gyldig fra 01.07.82 kan benyttes ved delt prøvearrangement samme
kalenderår. Avprøving i søksapport skal i slike tilfeller finne sted ved vann- og sporprøver i
Sverige.
Forslag 33 - Dommerutvalget kombinert – setning som ønskes endret er uthevet:
Prøven kan avvikles som fullkombinert prøve med gjennomføring av alle disipliner samme
dag eller som delt prøve ………
Fullkombinert arrangeres på en dag! Ikke samme arrangement som det står i dag.
Forslag nummer
33 – dommerutvalget kombinert

Uenig

Enig

28
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11.2. PREMIERING.
Ved prøve i apportgrenene utdeles 1., 2. eller 3. premie apport. For hver disiplin gis skriftlig
kritikk og karakter etter skala fra 0-10 med 10 som beste resultat. Hund som ikke har oppnådd
minst 4 i hver øvelse, kan ikke premieres.
For å få 1. pr. apport kreves minst 8 poeng i hver disiplin.
For å få 2. pr. apport kreves minst 6 poeng i hver disiplin.
For å få 3. pr. apport kreves minst 4 poeng i hver disiplin.
Premie kun fra apportprøve meritterer ikke til start i VK på utstilling eller jaktprøve.
Premiegradene i kombinert er 1, 2. eller 3. premie UK/AK – kombinert. Alternativt 1, 2. eller
3. premie VK - kombinert.
Premieringer fra vanlig høyfjells-, lavlands - eller skogsfuglprøver kan kombineres med en
apportpremie til en kombinert-premie. Premiering fra VK kan kombineres med en
apportpremie til en kombinertpremie ut fra sammenlignbare poengsummer i AK fra tabellen
nedenfor.
Eksempler:
Hund som har oppnådd 1.premie UK apport samme kalenderår som hunden har oppnådd 3.
UK på lavland, får en 3.premie UK kombinert.
Hund som har oppnådd 1.AK høyfjell samme kalenderår som hunden har oppnådd 2.premie
AK apport, får en 2. premie AK kombinert.
Hund som har oppnådd 1. premie AK apport samme år som hunden har oppnådd 3.VK
semifinale, får en 1.VK kombinert.
UK/AK
Premiegrad
Karakterer
Koeffisient
Poeng
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. pr. AK med ÆP skogsfuglprøve
10
9
90
1. pr. AK eller UK
8
9
72
2. pr. AK eller UK
6
9
54
3. pr. AK eller UK 4 9 36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VK
Premiegrad
Karakterer
Koeffisient
Poeng
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. VK M/Cacit
10
9
90
1. VK M/CK
2. VK M/Res. Cacit
2. VK M/CK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. VK Finale/Semifinale
9
9
81
2. VK Finale/Semifinale
3. VK Finale ( 3. dag )
1. VK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------3. VK Semifinale
8
9
72
4. VK Finale/semifinale
5. VK Finale ( 3. dag )
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6. VK Finale ( 3. dag )
2. VK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------5. VK semifinale/finale ( 2. dag )
7
9
63
6. VK semifinale/finale ( 2. dag )
3. VK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------4. VK
6
9
54
5. VK
6. VK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag 34 - Dommerutvalget kombinert - fjerne koeffisient (9) i omregningstabellen!
Da vi ikke bruker dette til noe lenger. (Vi vil samtidig fjerne koeffisienten vi bruker på
apport prøvene men de står det ikke noe om i jaktprøve reglementet.)
Forslag nummer
34 – dommerutvalget kombinert

Uenig

Enig

11.3. REGISTRERING AV RESULTATER.
NKKs registrering av premieringer i kombinertjaktprøve der felt-arbeid er avlagt ved vanlig
høyfjell-, skogsfugl- eller lavlandsprøve skjer således: - Innen 1. desember i det kalenderåret
prøven er holdt sender hundens eier sin raseklubb en oppstilling over de resultater som ønskes
registrert, både i feltarbeid og apportgrenene. Resultatet dokumenteres med kopi av
prøvekritikken. Av hver kritikk må fremgå hundens navn, registrerings nr., arrangør,
prøvested, dato og prøvens ref. nr. (fåes hos prøveleder). For sent innsendt resultat vil ikke bli
registrert. Raseklubben sender innen 1. februar det følgende år resultatet samlet til NKK for
registrering.
Forslag 35 - Dommerutvalget kombinert – Pkt 11.3 Registrering av resultater Fjerne
hele punktet da resultatene i dag registreres i dog web.
Forslag nummer
35 – dommerutvalget kombinert

Uenig

Enig

11.4. GJENNOMFØRING AV DE ENKELTE PRØVEDISIPLINER.
Feltarbeid: Feltarbeidet ved separat arrangert prøve avlegges, vurderes og premieres etter
samme retningslinjer som de øvrige jaktprøver for stående fuglehunder.
Vannarbeid, sporarbeid og søksapport: I disse disipliner prøves hundene enkeltvis. Ved
innbydelsen til prøven må det fremgå hvilken viltart som benyttes som apportobjekt.
Vannarbeid: Hundens vannpasjon og dens evne til samarbeid med fører for å lokalisere viltet
og apportere det fra vannet skal prøves. Til vannarbeidet benyttes døde ender eller måker.
Ved standplassen skal dommeren meddele føreren hvor han og hunden skal stå når fuglen
kastes og hvor avlevering skal finne sted. Dette skal være minst 5 meter fra vannkanten slik at
hunden har god anledning til å se fuglen bli kastet. Her skal fører oppholde seg mens hunden
arbeider. Hunden skal kun dirigeres med tegn, tilrop eller fløyte. Hjelpemidler som ekstra
skudd, steinkast o.l. er ikke tillatt. Hunden skal sitte fri ved førers fot inntil apportordre gis
etter tegn fra dommeren. Dommeren avgjør når prøving av en hund skal avsluttes.
Særskilt for UK: Vannarbeid i UK utføres ved apport av en fugl som kastes fra stranden ut
på dypt vann. Skudd løses ikke.
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Særskilt for AK: Vannarbeid i AK utføres ved apport av en fugl som umiddelbart etter skudd
kastes fra båt minst 50 meter fra strandstedet. På vei mot fuglen skal hunden forsere et
våtmarksområde. Den del av strekningen hunden må svømme over skal stå i forhold til
prøveområdets beskaffenhet, slik at den samlede vanskelighetsgrad er mest mulig lik fra
prøve til prøve.
Sporarbeid (gjelder kun AK): Hundens evne til å spore opp og apportere såret småvilt skal
prøves. Sporobjektet skal være rype, fasan eller skogsfugl etter prøveleders valg. Dypfryst,
opptint fugl kan benyttes. Sporet legges i bukter med hovedretning mest mulig i medvind. Det
bør gå dels gjennom åpen mark og dels gjennom vegetasjonsrikt terreng, og på betryggende
avstand fra tidligere lagte spor. Standplassen og sporets forløp markeres. Ved sporets slutt
legges viltet, eventuelt et annet enn det som er slept, men av samme art.
Føreren får anvist startplass og sporretning ("skuddsted" og "fluktretning ").
Finner ikke hunden viltet, har fører rett til å kalle den inn til startstedet og starte på nytt inntil
to ganger. Sporet i AK skal være minst 200 meter langt og ha minst 3 stk.
retningsforandringer. Hunden
kan føres frem til startpunktet i line. Der må hunden løses fra linen. På kommando skal
hunden selvstendig finne sporet som begynner i en firkant på 10 x 10 meter minst 20 meter fra
startstedet. Første spormarkering skal stå ca. 50 meter fra sporets begynnelse. Føreren skal
oppholde seg på startstedet så lenge hunden er under prøving. Fremme ved viltet skal hunden
uten spesiell kommando gripe det og raskt vende tilbake til standplass hvor det avleveres til
føreren.
Søkapport: Hundens evne til å lokalisere og apportere skadet småvilt som ikke har etterlatt
seg spor skal prøves. Det benyttes samme apportobjekt som ved sporarbeidet.
Apportobjektet legges ut i terrenget slik at det ikke er synlig fra standplassen, og uten at fører
eller hund har kunnet observere utleggingen. Videre må utleggingen skje på en slik måte at
hunden ikke bruker utleggerens spor til hjelp ved lokalisering av viltet.
Dommeren anviser "fluktretningen" og standplassen hvor start og avlevering skal finne sted,
og hvor fører skal oppholde seg så lenge hunden er under prøving. På kommando skal hunden
ved utnyttelse av vinden avsøke det anviste terreng, lokalisere viltet som gripes og straks
bringes tilbake til startstedet hvor det avleveres til føreren. Fører kan dirigere hunden ved
tegn, tilrop eller fløyte. Dommeren avgjør når prøving av hunden skal avsluttes.
Særskilt for UK: Avstanden fra standplass til apportobjektet skal være minst 20 meter.
Prøveområdet skal være oversiktlig, åpen mark, og apportobjektet plasseres slik at vinden blir
best mulig for hunden, forholdene tatt i betraktning.
Særskilt for AK: Det benyttes her 2 stk. apportobjekter. Avstanden fra standplassen til
apportobjektet skal være minst 50 meter og avstanden mellom dem minst 10 meter.
Prøveområdet skal dels være åpen mark, dels tettere vegitasjon. Det skal ikke blåse medvind
fra standplassen til apportobjektene. For å kunne godkjennes må hunden bringe begge
apportobjektene til startstedet hvor de avleveres til føreren.
Forslag 36 - Dommerutvalget kombinert - Gjennomføring av de enkelte prøvedisipliner
Her og andre steder står det hva slags vilt som kan benyttes. Vi foreslår at på alle
øvelser kan.
”Jaktbare fugle arter benyttes som apport objekter” (dvs hele fugler som er ferske opp tint og
ikke tørket)
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12. CHAMPIONATREGLER.
12.1. NORSK JAKTCHAMPIONAT (NJCH).
(Teksten er hentet fra NKKs ”Championatregler”)
Foruten å ha oppnådd 25 poeng på jaktprøve for stående fuglehunder i Norge etter NKKs
spesifiserte regler, samt oppnådd 1. premie på offisiell utstilling etter fylte 24 mnd, må
hunden i tillegg ha oppnådd et av følgende kriterier; ÆP på skogsfuglprøve, CACIT, ReserveCACIT eller 1 AK på fullkombinert jaktprøve for stående fuglehunder.
Forslag 37 - Norsk Engelsksetterklubb.
Cacit og res.cacit som tidligere eller 3 x CK fyller kriteriene for oppnåelse av NJCH.
Det kan vurderes å ta inn begrepet Cert som erstatning for CK tilsvarende utstilling.
Hunder som har 1.AK m/ÆP skog trenger bare 2 x CK/Cert.
Forslag nummer
37 - NESK

Uenig

Enig

Forslag 38 - Norsk Engelsksetterklubb.
1.AK fullkombinert kvalifiserer til ”fullkombinertchampionat”(FKCH).
Forslag nummer
38 - NESK

Uenig

Enig

Forslag 39 - Telemark Fuglehundklubb – opprette forskjellige NJCH titler.
Hvis vi kikker ut av ”vinduet”, mot resten av Europa har mann i dag flere typer
jaktchampion titler. Det går på års tider og vilt type. Synes det kanskje er på tide å
differensiere i Norge også. Vi bør opprette følgene titler.
JAKTCHAMPION HØYFJELL
JAKTCHAMPION LAVLAND
JAKTCHAMPION SKOG
JAKTCHAMPION KOMBINERT
Vi ser nå at det begynner å bli venteliste ved forskjellige typer NM. Poeng sankingen i de
forskjellige Championatklasser kan for eksempel brukes til å gi fortrinn til deltakelse ved de
forskjellige typer NM. Det vil også bli lettere å vurdere kandidater til representasjonslag. Det
vil også bli et godt hjelpemiddel til avls råd og oppdrettere.
Forslag nummer
39 - Telemark

Uenig

Enig

Forslag 40 - Telemark Fuglehundklubb.
Fullkombinert bør ha egen Championat tittel og kombinert skal ikke gi tellende poeng til
årets hund i forskjellige klasser. Med unntak i de kontinentale raser
Forslag nummer
40 - Telemark

Uenig

Enig

Forslag 41 - Telemark Fuglehundklubb.
1AK m ÆP skog skal ikke likestilles med cacit. 1AK skog skal ikke kvalifisere til deltakelse
i VK.
En hund som tildeles 1 AK m/ÆP skog skal ikke få tittelen NJCH, da den ikke har
mulighet til å vise viltfinner evne og selvstendighet i forhold til makker.
Forslag nummer
41 - Telemark

Uenig

Enig
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Forslag 42 - Norsk Engelsksetterklubb – nesten likelydende forslag som Telemark.
1.AK m/ÆP skog skal ikke likestilles med Cacit men kan tas inn som kriterie for et evt.
skogsfuglchampionat.
Forslag nummer
42 - NESK

Uenig

Enig

12.2. POENGBEREGNING.
Det gis poeng etter følgende kriterier:
1. premie UK
1. premie AK

= 2 poeng
= 3 poeng

1. premie UK/AK kombinert
1. premie AK fullkombinert

= 1 poeng (maks inntil 5 ganger/poeng totalt).
= 5 poeng.

Forslag 43 - Norsk Engelsksetterklubb og Agder Fuglehundklubb har likelydende
forslag.
Maks 2 x 1. UK og 2x 1.AK teller til jaktchampionat.
Begrunnes i at størstedelen av poengkravet skal oppnås i konkurranse med hunder med
dokumentert 1. premiekvaliteter.
Forslag nummer
43 – NESK, Agder

Uenig

Enig

Forslag 44 - Telemark Fuglehundklubb.
Maks en tellende premie fra kvalitet UK-AK.
Begrunnelse: Hva med å la kun en 1UK og en 1AK gi tellende poeng? Vil det minske presset
på UK og AK til NJCH poeng beregning. Poeng beregningen for årets hunder skal stå som
før.
Forslag nummer
44 - Telemark

Uenig

Enig

1. premie Norsk Derby kvalifisering
2. premie Norsk Derby kvalifisering

= 2 poeng
= 1 poeng

1. premie Norsk Derby semifinale
2. premie Norsk Derby semifinale
3. premie Norsk Derby semifinale

= 3 poeng
= 2 poeng
= 1 poeng

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

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

1. premie Unghund Grand Prix
2. premie Unghund Grand Prix
3. premie Unghund Grand Prix

= 3 poeng
= 2 poeng
= 1 poeng
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1. premie Sør Norsk Mesterskap
2. premie Sør Norsk Mesterskap
3. premie Sør Norsk Mesterskap

= 3 poeng
= 2 poeng
= 1 poeng

1. premie Forus Open
2. premie Forus Open
3. premie Forus Open

= 3 poeng
= 2 poeng
= 1 poeng

1. premie Artic Cup
2. premie Artic Cup
3. premie Artic Cup

= 3 poeng
= 2 poeng
= 1 poeng

Forslag 45 - Vest Finmark Fuglehundklubb – endring Artic Cup – nåværende uthevet
over.
1.Premie Arctic Cup kvalifisering/semifinale
2.Premie Arctic Cup kvalifisering/semifinale
1.premie Arctic Cup finale
2.premie Arctic Cup finale
3.premie Arctic Cup finale
4.premie Arctic Cup finale
Forslag nummer
45 – Vest Finnmark FHK.

2 poeng
1 poeng

4 poeng
3 poeng
2 poeng
1 poeng
Uenig

Enig

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

VK Semifinale: 1. VK = 4 poeng
2. VK = 3 poeng
3. VK = 2 poeng
4. VK = 1 poeng

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
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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 både fra VK og VK-finale, evt. også fra
VK-semifinale. Ved lukket prøve gis det poeng bare i kvalitetsklasse.
Forslag 46 - Telemark Fuglehundklubb, Norsk Engelsksetterklubb og Agder
Fuglehundklubb har ”nesten” identiske forslag. Hvor alle foreslår begge at en maks kan
få 10 poeng for seier i VK finale, og samtidlig foreslått at en skal få tillegg for Cacit/res.
Dommerutvalget har lagt til grunn at også CK må gies tilleggspoeng og derfor er dette
tilføyet i forslaget.
Maks 10 poeng i VK finale, pluss evt. tillegg for Cacit – res. Cacit - CK
Begrunnelse/forslag fra Telemark: Maks 10 poeng + eventuell Cacit – res. Cacit
Er det ønskelig at en hund kan bli NJCH på to premieringer? Det kan skje i dag. 1. AK gir 3
poeng. Starter så f.eks. i vinter NM, går til finalen på søk for så å vinne med cacit som gir 23
poeng, til s 26 poeng og NJCH. Her mener jeg at man kunne følge dagens regler opp til 100
startene, men ikke gå høyere ved flere startene, dvs. maks 10 poeng + eventuell cacit og
rescacit, altså maks 12 poeng i en finale.
Begrunnelse/forslag fra NESK: maks oppnåelig i VK finale er 10 poeng + Cacit. Dette
medfører at dagens system legges til grunn ved poengberegning fram til 100 deltagende
hunder i VK.
Begrunelse/forslag fra Agder: Max oppnåelig i VK finale er 10 poeng + evnt. Cacit. Dette
medfører at dagens system legges til grunn ved poengberegning frem til 100 deltakere i VK.
Forslag nummer
46 – Telemark, NESK, Agder

Uenig

Enig

Forslag 47 - NISK – forslag om egne championat regler for NM-skog – egen tabell må da
ordnes og settes inn.
På NM-Skog praktiseres følgende poengberegning: Samme tabell som for VK benyttes, men
poengene dobles. (Vinner med 24 hunder får 6 poeng)
Begrunnelse: Prøveformen er mer krevende enn VK og poengberegningene bør reflektere
Forslag nummer
47 - NISK

Uenig

Det gis tilleggspoeng etter følgende skala:
CK
= 1 poeng
CACIT
= 2 poeng
Res.CACIT
= 2 poeng
ÆP skogsfuglprøve
= 2 poeng
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Eksempler:
1. AK og ÆP på skogsfuglprøve gir 5 poeng
1. VK finale med 27 startende hunder gir 3 poeng
1. VK finale med 27 startende hunder samt 1.AK apport gir 4 poeng
2. VK finale m/CK med 72 startende hunder gir 8 poeng
1. VK finale m/CK med 59 startende hunder gir 7 poeng
2. VK kvalifisering samt 6.VK finale med 38 startende hunder ved samme prøve gir 2 poeng
3. VK kvalifisering samt 2. VK finale med 72 startende hunder ved samme prøve gir 8 poeng
Poengsystemet kan brukes som grunnlag for kåring av ÅRETS HUND eller lignende. Når det
gjelder ÅRETS UNGHUND teller kun poeng oppnådd i UK i kåringen.

13. KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER.
Som tillegg til ” pkt.1.Fellesbestemmelser.” gjelder også følgende for fuglehundprøver:
Generelt.
Raseklubber kan holde lukket prøve for den rase/de raser som klubben representerer.
For lukkende prøver er kun resultater fra kvalitetsklassene registreringsberettigede i FCI.
Det opprettes lokale samordningsutvalg som utarbeider forslag til terminlister for
oversendelse til FKF. Hundene prøves parvis på høyfjells- og lavlandsprøver, samt ved
feltarbeid på kombinerte prøver. Ved de øvrige disipliner under kombinerte prøver, samt på
skogsfuglprøver prøves hundene enkeltvis. Dommerne bestemmer hvor lenge hundene skal
prøves av gangen, hvor ofte og, bortsett fra første gang, mot hvilken makker. På blandede
partier skal AK og UK-hunder ikke gå i samme slipp.
Prøvene skal så vidt mulig legges opp som sportslig utøvet, praktisk jakt.
For å stille på høstprøve, kreves at hunden har fått utstedt sauerenhetsbevis. Rett til å utstede
sauerenhetsbevis har instruktør godkjent av FKF eller NJFF. Nordiske sauerenhetsbevis
godkjennes også. FKF kan dispensere fra kravet om sauerenhetsbevis når arrangør kan
dokumentere at prøven går i områder hvor klauvdyr ikke beiter. Papirer på hunden fremvises
etter ønske fra arrangøren.
Dommerfordeling, terrengfordeling, startrekkefølge: Prøveledelsen fordeler dommere og
terreng på de forskjellige klasser og partier. Videre avgjør ledelsen i hvilken rekkefølge
hundene skal prøves første gang. I konkurranseløp foretas loddtrekning. Fører med flere
hunder i samme klasse (jfr. pkt.1.2. fører) får disse plassert på samme parti. Skulle den
fastsatte rekkefølgen by på praktiske problemer, kan dommer forandre rekkefølgen. Ved
oppslag gis i god tid meddelelse om dommerfordeling, terrengfordeling, startrekkefølge, samt
tid og sted for opprop og start.

Skyting: På prøver uten felling av fugl benyttes 9 mm startrevolver. Arrangør er ansvarlig for
å holde et tilstrekkelig antall revolvere og ammunisjon. I vinnerklasser med CACITstatus på
høyfjell-høst og på skogsfuglprøver hvor felling er tillatt, nyttes normalt jaktvåpen hagle, og
det skytes med skarp ammunisjon. For øvrig skal det bare nyttes løsammunisjon. Ved bruk av
løsammunisjon skyter vanligvis fører over sin hund. Ved bruk av skarp ammunisjon skal en

103

Innkomne forslag til revidering av Norsk Kennel Klubs regler for fuglehundprøver.
Innkomne forslag - Endring jaktprøveregler
spesielt oppnevnt
forestå skytingen (unntak for skogsfuglprøve, jfr. pkt. 4.3.).
6.2.1
Norskskytter
Irsksetterklubb
Skytevåpen skal bare lades etter beskjed fra dommer. Skyteulykker må for enhver pris
unngås.
Forslag
48 - Nordenfjeldske
Fuglehundklubb.
Innkomne
forslag til revidering
av Norsk Kennel Klubs regler for fuglehundprøver.
Tillate å bruke 6 mm startrevolver i stedet for dagens 9 mm på jaktprøver.
For at arrangør skal slippe å skifte ut sine revolvere foreslås det at den som ønsker å bruke 6
spesielt
skytterdenne.
forestå skytingen (unntak for skogsfuglprøve, jfr. pkt. 4.3.).
mm
selvoppnevnt
må medbringe
Skytevåpen skal
lades
etter
beskjed
dommer. Skyteulykker
for enhver
pris
Begrunnelse:
Detbare
skytes
i dag
med
9mm fra
startrevolver.
Det gies ved må
morgenens
andakt
unngås. hvordan disse skal behandles. Til tross for dette har vi flere ganger sett stressede
instruks
Forslag 48
- Nordenfjeldske
Fuglehundklubb.
deltagere
fyre
av meget nært sitt
eget og andres ører. Flere har fått skadet hørsel av denne
Tillate både
å bruke
6 mm
stedet for
dagens 9( mm
på ubehaglig!).
jaktprøver. Vårt forslag er at
grunn,
førere
og startrevolver
dommere er ii samme
situasjon.
Meget
For
at
arrangør
skal
slippe
å
skifte
ut
sine
revolvere
foreslås
det
at den
ønsker
6
det i stedet skytes med 6mm startpistol som gir et noe lavere smell.
Vårsom
erfaring
er åatbruke
dersom
mm selvtåler
må denne
medbringe
denne. tåler den også provokasjonen fra 9mm. Det burde også være
hunden
provokasjon,
Begrunnelse:
Det
skytes
i dag med 9mmDet
startrevolver.
Det gies for
vedarrangøren.
morgenens andakt
tilstrekkelig for å teste ”skuddreddhet”.
er i tillegg billigere
instruksnummer
hvordan disse skal behandles.
Forslag
Uenig Til tross for dette har vi flere
Enigganger sett stressede
deltagere
fyre av meget nært sitt eget og andres ører. Flere har fått skadet hørsel av denne
48
- Nordenfjeldske
grunn, både førere og dommere er i samme situasjon. ( Meget ubehaglig!). Vårt forslag er at
det i stedet skytes med 6mm startpistol som gir et noe lavere smell. Vår erfaring er at dersom
Søknader.
hunden tåler
denne
provokasjon,
den også
provokasjonen
9mm. Det der
burde
også
Søknaden
skal
inneholde
skriftligtåler
tillatelse
til felling
av fugl frafra
grunneier/-e
dette
er være
tilstrekkelig
for åom
teste
”skuddreddhet”.
Det ermed
i tillegg
billigere
for arrangøren.
relevant.
Søknad
CACIT
sendes sammen
søknad
om avholdelse
av prøve. FKF
Forslag nummer
Uenigkoordinerte liste, sender hver
Enig
koordinerer
søknadene. Ut fra FKFs
enkelt søker sin søknad
48 - Nordenfjeldske
elektronisk
til NKK innen 31.oktober for vinterprøver og 31.januar for høstprøver, for
godkjennelse av NKKs Hovedstyret. Terminlisten offentliggjøres på NKKs nettside
Søknader. og i Fuglehunden.
www.nkk.no
Søknaden skal inneholde skriftlig tillatelse til felling av fugl fra grunneier/-e der dette er
relevant. Søknad om CACIT sendes sammen med søknad om avholdelse av prøve. FKF
Prøvedokumenter.
koordinerer søknadene.
Ut fra FKFs
koordinerte
sender hver
enkelt
søknad
Resultatlister
og kritikkskjemaer
ordnes
partivis. liste,
Ved CACITprøver
skalsøker
eget sin
skjema
fylles
elektronisk
til
NKK
innen
31.oktober
for
vinterprøver
og
31.januar
for
høstprøver,
for
ut. Det er ikke behov for at arrangøren oppbevarer kritikkskjemaene.
godkjennelse
av NKKs Hovedstyret.
Terminlisten
offentliggjøres
på NKKs
nettside
På
grunn av dataregistrering
av resultatene
vil prøvemappen
bli returnert
hvis:
www.nkk.no
og
i
Fuglehunden.
• Dommernummer og-/eller dommernes underskrift mangler på kritikkskjema.
• Hundenes registreringsnummer ikke er oppgitt eller er feil.
•Prøvedokumenter.
Feil markering på kritikkskjemaet.
Resultatlister
og kritikkskjemaer
ordnes
partivis. Ved CACIT- prøver skal eget skjema fylles
• Kritikkskjemaer
ikke er sortert på
partier.
ut. Det er ikke behov for at arrangøren oppbevarer kritikkskjemaene.
På grunn av dataregistrering av resultatene vil prøvemappen bli returnert hvis:
• Dommernummer og-/eller dommernes underskrift mangler på kritikkskjema.
• Hundenes registreringsnummer ikke er oppgitt eller er feil.
• Feil markering på kritikkskjemaet.
• Kritikkskjemaer ikke er sortert på partier.

Ledelse av prøven.
Prøveleder og NKKs representant kan etter egen vurdering delta på prøven. Dommere gis
anledning til å starte med egen hund i eget eie med annen fører samme dag man dømmer, dog
ikke på det parti man selv dømmer. Unntak kan gjøres på skogsfuglprøver, hvor dommer
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kan delta på et parti og dømme et annet parti samme dag, dommeren kan da dømme
inntil tre hunder.
Forslag 49 - Dommerutvalget kombinert – tilføyelser i siste setning (uthevet)
Unntak kan gjøres på skogsfugl prøver og apport prøver hvor dommer kan delta på et parti
og dømme et annet parti samme dag. På skogsfugl prøver kan dommeren da dømme inntil tre
hunder
Forslag nummer
49 – dommerutvalget kombinert

Uenig

Enig

Forslag 50 - NPK – nytt setning legges til punktet. Hvis nytt punkt om habilitet får
tilslutning faller dette forslaget – da det allerede vedtatte forslaget innehar forslags
stillers intensjoner.
Det er ikke tillatt for dommer å dømme hunder som eies av nær
familie(ektefelle/samboer/barn)
Forslag nummer
50 - NPK

Uenig

Enig

Førere.
En fører kan ikke starte med mer enn 5 hunder på samme parti. Arrangøren kan redusere
antallet hvis det er nødvendig. Fører som starter med 3 hunder eller flere på samme parti, skal
ha med hjelper til å ta hånd om de hunder som ikke er i slipp. Hjelper skal ikke selv føre hund
på partiet. Etter at prøvingen av en hund er begynt, kan den ikke bytte fører eller trekkes fra
videre prøving uten samtykke fra dommer, dog kan fører byttes hvis prøven går over flere
dager.
Hunder med samme fører skal ikke prøves sammen uten at dommer finner dette nødvendig av
hensyn til prøvens avvikling.
Person som bryter prøvereglementet, opptrer usportslig eller på annen måte slik at det kan
skade fuglehundsporten eller dens anseelse, kan av NKK utestenges for et bestemt tidsrom
eller for livstid.
Føring av hund: Under bedømmelsen skal hunden føres ved hjelp av tegn, tilrop eller fløyte,
så stillferdig som mulig, slik at den annen hund ikke sjeneres. Med unntak av fløyte skal
verken fører eller hund være utstyrt med gjenstander som kan oppfattes som dressurmidler.
Berøring av hunden er bare tillatt før reisningsordre. I tvilstilfelle er dommerens oppfatning
avgjørende. Under hele prøven skal hunder som ikke er under bedømmelse være koblet, og
deltakere som venter på slipp, skal holde seg i passende avstand fra dem som har slipp.
Påmelding.
Alle påmeldinger er bindende, og skal skje på det skjema eller den type blankett som
NKK/FKF til enhver tid godkjenner. Påmeldingsfristen settes normalt til 4 uker. før prøvens
1. dag. Ved overtegning skal det foretaes loddtrekning mellom hunder som er påmeldt innen
fristens utgang. Ved overtegning innen fristens utløp til NM arrangementer gjelder følgende:
Man er kvalifisert for deltagelse i den prøvekategori man har oppnådd nødvendig resultat som
kreves for deltagelse. Med prøvekategori menes her høyfjellsprøver (vinter og høst),
lavlandsprøver og skogfuglprøver. Ved fortsatt overtegning, går de med den eldste
premieringen ut først.
Hvis Nordenfjeldskes forslag får tilslutning under § 1 – så må det føre til endringer her.
Tilbakebetaling.
Møter ikke hunden til fastsatt tid på prøvestedet, kan påmeldingsavgiften ikke kreves
tilbakebetalt. Påmeldingsavgiften refunderes ikke for hunder som avvises under prøven.
Arrangør har ikke ansvar for tap eller skade som påføres hunden eller føreren under prøven.
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Påmeldingsavgiften (fratrukket 20% administrasjonsgebyr) betales bare tilbake hvis:
• Påmelding ikke godtas. • Ved forfall legitimert ved veterinærattest for hund eller legeattest
for fører som foreligger senest 12 timer før opprop.
Avvisning.
Løpske tisper og hunder som ikke har normalt utviklede, eller mangler en eller begge testikler
på normal plass, skal avvises.
Forslag 51 - NISK – avsnittet endres til.
Løpske tisper skal avvises.
Begrunnelse: Vedtatt av NISKs styre
Forslag nummer
51 - NISK

Uenig

Enig

Utestengelse av hund.
Hund som under prøven jager/biter klovvilt eller bufe utestenges fra prøven. NKK kan etter
vurdering av det inntrufne forhold nekte hund/fører deltakelse på prøver for livstid, eller
lengre/kortere tid.
Oppnevnelse av dommere.
UK og AK kan etter arrangørens skjønn dømmes av enten en eller to dommere. I VK skal det
benyttes to dommere. Samme dommer kan dømme flere VK-dager på samme prøve. Ved
dommerforfall i UK og AK kan NKKs representant oppnevne settedommer under prøven.
Settedommer kan bare dømme sammen med autorisert dommer. FKF oppnevner dommere til
Norsk Derby, Norgesmesterskap og Høyfjellspokalløp. FKF oppnevner ikke finaledommere
til andre CACIT - løp.
Regodkjenning.
Avautoriserte dommere som ønsker regodkjenning må avlegge nye elevarbeider.
NISK – hvis vedtak til NISK blir fattet under punkt 1.3 – så sløyfes punktet også her.
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Svarskjema – høring - forslag til nye regler for stående fuglehunder.
Fra klubb: __Oppsummert fra Nisk Avd 1, 2, 4, 5, 7, 9
Sendes til:
Dommerutvalget i FKF.
Kåre Norum, Furuveien 24,
7650 Verdal.
kaare.norum@vktv.no
Svarfrist 31.01.2008
Sett kryss i den rubrikk som klubben støtter…………..

1. FELLESBESTEMMELSER.
(Gjelder for samtlige prøvekategorier).
1.1. ARRANGEMENT.
Forslag nummer
1 - NISK

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
2 - NISK

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
3 – NVK.

Uenig

Enig
xx

Forslag nummer
4 – Nordenfjeldske FHK

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
5 – Nordenfjeldske FHK

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
6 - NISK

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
7 – Nordenfjeldske FHK

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
8 - Dommerutvalget

Uenig

Enig
x

1.2. DELTAKELSE.

1.3. DOMMERE.

1.4. DISIPLINÆRFORHOLD OG KLAGER.
Forslag nummer
9 – Telemark FHK.

Uenig
x

Enig
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3. REGLER FOR HØYFJELL- OG LAVLANDSPRØVER
Se NKKs fellesbestemmelser pkt.1.og-/eller kommentarer til fellesbestemmelsene pkt. 13.
3.1. KLASSER.
Forslag nummer
10 - NVK

Uenig
x

Enig

Forslag nummer
11 – NESK. Nordenfjeldske

Uenig
x

Enig

3.2. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.
Forslag nummer
12 - Telemark

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
13 - NESK

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
14 – Telemark FHK

Uenig
x

Enig

Forslag nummer
15 – Telemark FHK

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
16 - NESK

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
17 – Telemark, Romerike

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
18 – Vestlandets, Agder

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
19 – Telemark, NESK m. flere

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
20 – Telemark FHK

Uenig
x

Enig

3.3. PREMIERING.

4. REGLER FOR SKOGSFUGLPRØVER.
4.3. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.
Forslag nummer
21 - NVK

Uenig

Enig
x

Uenig

Enig
x

4.4. PREMIERING.
Forslag nummer
22 - NISK
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4.5. GJENNOMFØRING AV NORGESMESTERSKAP - NM-SKOG.
Forslag nummer
23 - NVK

Uenig
x

Enig

Forslag nummer
24 - NISK

Uenig

Enig
x

Generelle forslag som går på avviklingen av Høystatusløp for unghunder.
Forslag nummer
25 - NESK

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
26 - NVK

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
27 - NBK

Uenig

Enig

6. REGLER FOR UNGHUND GRAND PRIX.
Forslag nummer
28 - Telemark

Uenig

Enig
x

7. REGLER FOR UNGHUND ARCTIC CUP
Forslag nummer
29 – Vest Finnmark

Uenig

Enig
x

9. REGLER FOR SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP.
Forslag nummer
30 – Agder, Vestlandske

Uenig

Enig
x

10. INNFØRE TILSVARENDE LØP SOM "HØYFJELLSPOKALEN".
Forslag nummer
31 – Vestfold

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
32 - NVK

Uenig

Enig
x

11. REGLER FOR KOMBINERT JAKTPRØVE.
Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.
11.1. ARRANGEMENT.
Forslag nummer
33 – dommerutvalget kombinert

Uenig

Enig
x

Uenig

Enig
x

11.2. PREMIERING.
Forslag nummer
34 – dommerutvalget kombinert

11.3. REGISTRERING AV RESULTATER.
Forslag nummer
35 – dommerutvalget kombinert

Uenig

Enig
x
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6.2.2

11.4. GJENNOMFØRING AV DE ENKELTE PRØVEDISIPLINER.
Forslag nummer
36 – dommerutvalget kombinert

Uenig

Enig
x

12. CHAMPIONATREGLER.
12.1. NORSK JAKTCHAMPIONAT (NJCH).
Forslag nummer
37 - NESK

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
38 - NESK

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
39 - Telemark

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
40 - Telemark

Uenig

Enig

Forslag nummer
41 - Telemark

Uenig
x

Enig

Forslag nummer
42 - NESK

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
43 – NESK, Agder

Uenig
x

Enig

Forslag nummer
44 - Telemark

Uenig
x

Enig

Forslag nummer
45 – Vest Finnmark FHK.

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
46 – Telemark, NESK, Agder

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
47 - NISK

Uenig

Enig
x

12.2. POENGBEREGNING.

13. KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER.
Som tillegg til ” pkt.1.Fellesbestemmelser.” gjelder også følgende for fuglehundprøver:
Skyting:
Forslag nummer
48 - Nordenfjeldske
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x

Enig
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Ledelse av prøven.
Forslag nummer
49 – dommerutvalget kombinert

Uenig

Enig
x

Forslag nummer
50 - NPK

Uenig

Enig
x

Uenig

Enig
x

Avvisning.
Forslag nummer
51 - NISK
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Forslag nummer
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

uenig

enig
0
0
112
0
0
153
0
243
898
767
898
112
193
741
193
193
376
264
193
529
193
212
503
0
395
395
264
264
264
264
112
112
0
0
0
0
507
153
396
417
660
396
741
741
507
264
284
741
264
0
0

1051
1051
939
1051
1051
898
1051
808
153
284
153
939
858
310
858
858
675
787
858
522
858
839
284
1051
656
656
787
787
787
787
939
939
939
939
939
939
544
767
655
503
391
655
310
310
544
787
767
310
787
1051
1051

Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Uenig
Uenig
Uenig
Enig
Enig
Uenig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Uenig
Enig
Enig
Uenig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig
Uenig
Enig
Uenig
Uenig
Enig
Enig
Enig
Uenig
Enig
Enig
Enig
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Forslag fra avd. 1 - uttak NM lag
6.3.1

Forslag fra Avd. 1 til Generalforsamlingen i Tromsø 9. – 10.02.08
Forslag 1:
Vedrørende uttak til NM Lag
Tidsfristen utvides, slik at siste prøve før NM også blir tellende. Kriteriene for øvrig beholdes.
Begrunnelse: En hund som, for eksempel, gjør det bra på Kongsvold i Derbyhelgen beviser at den er i form så tett opp mot
NM. De fleste andre raseklubben foretar sine uttak etter Derbyhelgen.
Innstilling fra styret: Styret støtter forslaget
Vedtak: Støttes enstemmig av årsmøtet.
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6.3.2

Forslag fra avlsrådet.
Avlsrådet i NISK ønsker å fremme forslag om å kåre årets beste norskeide Rød og Hvit Irsksettere (RHIS). Dette skal
gjøres etter de samme poengberegninger som for Norgescupen.
Denne ordningen ønskes at skal tre i kraft allerede fra vinteren 2008 og bli en årlig ordning.
Forslaget sees på som et godt tiltak for å stimulere eiere av RHIS til å stille på jaktprøver.
For Avlsrådet
Jan-Erik Svandal
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Årets hunder i NISK
6.3.3

Jan Arild Kingswick
Borgensvingen 81/002
9100 Kvaløysletta

Tromsø den 27.11.07

Årsmøtet i NISK avd.9
v. Leder Edgar Henriksen

Forslag til endring av reglene for Årets hunder i NISK
Til grunn for kåringen benyttes poengskala for Norsk Jaktchampionat ihht. NKK,s jaktprøveregler.
For voksne hunder teller de 5 (fem) beste resultatene fra ordinære prøver. I tillegg teller alle premier
fra NM-konkurranser.
Ved poenglikhet vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste
hund.
For unghunder teller de 5 (fem) beste resultatene fra ordinære prøver, samt alle premier oppnådd i
høystatusløp for unghunder.
Ved poenglikhet vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste
hund.
Begrunnelse
Gjennom kåringen de siste ti år er utviklingen at man må ha anledning til å stille på samtlige prøver
for å være med i toppen blant de irske. Dette er positivt, og vitner om et høyt nivå, men det er
urettferdig at de som ikke har råd eller tid til å starte 30-35 ganger pr.år blir utelukket. En hund blir
ikke bedre i seg selv av å starte mye, og ved å tilpasse reglene til Norgescup i FKF sørger vi for at
både dommere og de med litt mindre tid eller råd også kan være med å konkurrere.
Mvh
Jan Arild Kingswick
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Økonomisk kompensasjon
6.4.1

Sak GF 07: Økonomisk kompensasjon for bruk av
mobiltelefon for tillitsvalgte i Norsk Irsksetterklubb
Flere tillitsvalgte ved avdelinger og i hovedstyret har reist problemstillingen om dekning av vesentlige kostnader i bruk av
egen mobiltelefon i utøvelse av sitt tillitsverv. Hovedstyret ser at dette er en berettiget problemstilling å reise. Imidlertid
reiser den et dillemma om hvordan klubbens midler, skapt av medlemmenes kontingent, skal forvaltes på en balansert
måte opp mot klubbens formål nedfelt i lovverket.
På det grunnlag bes Generalforsamlingen gi retningslinjer om hvordan bruk av mobiltelefon skal kompenseres økonomisk
for aktuelle tillitsvalgte i Norsk Irsksetterklubb.
Per Hallås
Leder NISK
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Innspill hedersbevisning
6.5.1

Innspill kandidater Hederstegn i gull - æresmedlem i NISK
Styret besluttet i styremøte 07.08. at det i anledning NISK’s 90-årsjubileum i 2007 ville være ønskelig
med innspill fra avdelingene om det finnes verdige æredsmedlemmer eller gullmerkekandidater blant
medlemmene. Styret ønsker at avdelingenes styrer tar denne saken til behandling med en begrunnelse
og innstilling som oversendes hovedstyret. Det er foreløpig ikke satt noen frist for når dette skal skje,
men selve utdelingen ser man for seg skjer på neste års Generalforsamling.
De respektive styrer må klart differensiere mellom utmerkelsene, da kriteriene for å bli innstilt som
æredsmedlem er en utmerkelse som det stilles meget høye krav til hva angår vedkommendes innsats
for klubben gjennom mange år. Det er dermed ikke sagt at gullmerkekandidater også må ha gjort en
fortjenestefull innsats for klubben over tid for å komme i betraktning, - men et æredsmedlemskap
henger enda høyere!
Lykke til!
Mvh
Ellen B. Dobloug
Sekretær NISK
Email: niskserv@online.no
Mob. 943 67742
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6.5.2

Forslag til tildeling av hederstegn i gull i Norsk
Irsksetterklubb
Styret i NISK, avd. 4, besluttet på styremøtet 18.10.07, å innstille følgende personer til gullmerke:
Birte Mønsted og Geir Eriksen.
Dette er to personer som har gjort en særdeles fortjenestefull innsats for klubben i styre og stell i over 20 år.
De har, med sitt engasjement, gjort klubben, og ikke minst klubbens tilholdssted på Skisland, til en meget populær plass
for landsdelens jakthunder (og eiere).
Håper dette kvalifiserer til gullmerke.
Mvh
NISK avd. 4
Harald Hovstad
sekretær
Vedtak styremøte i NISK 18 des 2007 sak 74/07
Styret konkluderte med at de foreslåtte personer begge tildeles NISKs gullmerke for mange års innsats i klubben.
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6.5.3

Forslag til æresmedlem Norsk Irsksetterklubb
Styret foreslår for generalforsamlingen at Birger Stene utnevnes til æresmedlem av Norsk Irsksetterklubb for hans
særlige fortjenstfulle arbeid til fremme av irsksetteren og hundesporten gjennom sitt mangeårige organisasjonsarbeid
innen rase – og distriktsklubb. Han har dessuten oppnådd utmerkete resultater gjennom sitt oppdrett og prestasjoner
på fuglehundprøver. Vedkommende er en respektert jaktprøvedommer og har dømt høystatusløp både innlands - og
utenlands.
Vedtak styremøte i NISK 18 des 07 sak 73/07:
Styret vil innstille vedkommende til NISKs æresmedlemskap overfor NISKs GF i 2008.
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Forslag til æresmedlem Norsk Irsksetterklubb
1. Styret foreslår for generalforsamlingen at Per Sandanger utnevnes til æresmedlem av
Norsk Irsksetterklubb for hans særlige fortjenstfulle arbeid til fremme av irsksetteren
og hundesporten gjennom sitt 30-årige organisasjonsarbeid som NISKs
distriktsrepresentant for Rogaland. Han har videre hatt mangeårig verv i NISKs
avlsråd. Vedkommende er dessuten en respektert jaktprøvedommer, dømt
høystatusløp og sitter i FKFs dommerutvalg.
2. Styret forslår for generalforsamlingen at Roy Robertsen utnevnes til æresmedlem av
Norsk Irsksetterklubb for han særlig fortjenstfulle arbeid til fremme av irsksetteren og
hundesporten gjennom sitt mangeårige organisasjonsarbeid med verv som
styremedlem og leder av NISK avd 9 Troms. Han har videre vært leder av NISK i 6 år.
Vedkommende har sittet i styret i FKF og nå som nestleder i FKF. Han har jobbet med
redaksjonelt arbeid i mange år med bladet ”Fuglehunden i Nord” og ”NISKs årbok”.
Han har vært leder av NISKs valgkomite i flere år. Vedkommende er en respektert
jaktprøvedommer.

Vedtak styremøte i NISK 9 jan 08 sak:
Styret vil innstille Per Sandanger og Roy Robertsen til NISKs æresmedlemskap overfor
NISKs GF i 2008.

6.5.5

Norsk Irsksetterklubb

Avdelingstruktur NISK avd. 3

6.6

Sak GF 07: Fremtidig avdelingsstruktur NISK avd 3 Hedmark og Opland
Senere tids hendelser har avdekket mangelfull gjennomføring av pålagte organisatoriske prosesser iht NISKs lover ved
NISK avd 3 Hedmark og Opland. Det siktes blant annet til ikke gjennomført årsmøte, fremlegging av årsberetning samt
regnskap og valg av nye tillitsvalgte.
Styret har i dialog med enkelte tillitsvalgte i avdelingen forsøkt å finne en hensiktsmessig løsning på problemstillingen
uten positivt resultat. Styret vil drøfte saken i eget styremøte før Generalforsamlingen og redegjøre nærmere for saken
under Generalforsamlingen.
Slik saken står i dag vil det trolig være hensiktsmessig at Hedmark og Opland organiseres som et eget distrikt med egen
distriktsrepresentant, jf tidligere prøveordning.
Per Hallås
Leder NISK
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Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen har i 2008 bestått av Jan Arild Kingswick, Tromsø, Sigurd T. Pettersen, Trondheim
og Roy Robertsen, Tromsø. En enstemmig valgkomite foreslår følgende personer som er uthevet til
tillitsverv i Norsk Irsksetterklubb
.

Styret
Leder                          
Nestleder                   	
Jakt og Trening         		
Utstilling                     
Forretningsfører               
Styremedlem avlsråd		

Per Hallås (på valg 2009)
Espen Bjørbæk (gjenvalg for 2 år - 2010)
Ludvig Gråterud (ny for 2 år - 2010)
Ingrid Frenning ( på valg 2009)
Geir Tokle (på valg 2009)
Siri Kullberg (på valg 2009)

Varamedlemmer
Varamedlem :        
Tore Salvesen (gjenvalg for 2 år - 2010)
Varamedlem for 2 år:            Geir Tommy Keiseraas (på valg 2009)
Avlsråd
Avlsråd medlem leder –
Siri Kullberg (på valg 2009)
Avlsråd medlem –               Laila Jane Hope (gjenvalg for 3 år - 2011)
Avlsrådsmedlem -            	 Nina Nordby Kjeldsberg (ny for 3 år – 2011)
Avlsråd medlem for 3 år -     Jan-Erik Svandal (på valg 2010)

Revisor
Anne Skjønnsfjell – ny for 1 år
Vara Revisor
Håvard Vinsrygg -ny for 1 år
25. januar 2008
Roy Robertsen (leder valgkomite)		
(Sign)						

Jan A. Kingswick
(Sign)			

Sigurd Tore Pettersen
(Sign)
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