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Etter Årsmøtet, ca kl.19.30 vil Petter Svensen, Seksjonsleder for hundetjenesten
i Vestfold politidistrikt, holde foredrag og ta for seg:
 Lydighet/ lederskap
 Timing/ forsterkning i treningen. Bruk av forsterker, hva vi forsterker og
hva vi ønsker å forsterke
 Adferd, hvordan hunden fungerer opp mot læring
 Test av hunder/ valper

Sak 3:
Årsberetning for 2012
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedl./web:
Styremedlem:
Varamedlem:

Roar Lundby
Håkon Brenna
Carmen G. Kadim
Arnfinn Berntsen
Eli Aateigen
Kjell Arne Odlolien
Svein Erland Bratberg

Aktiviteter/arrangement:
Styret har i løpet av året hatt 5 styremøter. Leder Roar Lundby har representert
avdelingen på NISK generalforsamling i Bergen.
Gjennom året har styret forsøkt å prioritere og satse på noen felter. Vi har hatt
størst fokus på den nye hundeeieren. Likevel ønsker vi fortsatt å henvende oss til
alle, både de erfarne prøvedeltagerne og de helt nye hundeeierne. Vi har forsøkt
og arrangerer aktiviteter ut i fra handlingsplanen. Noe synes vi selv vi har lyktes
godt med, mens det på andre felter er mer krevende å komme helt i mål.
Treningssamling
Den første aktiviteten vi avholdt var treningssamlingen på Vinjevegen 10.12.februar. Det var en vellykket helg med fint vær og godt med fugl. På lørdag
var det 12 deltakere og 9 på søndag. Det var 9 som overnattet. Jørn
Presterudstuen og Kai Kjernsholen var instruktører. Takk til alle som deltok, og
som bidro.
Dressurkurs
Avdelingen har i 2012 avholdt to dressurkurs. Kjell Arne Odlolien var instruktør
for et kurs på Lillehammer og Jørn Presterudstuen for ett på Gjøvik. På begge
kursene ble det bra med deltagere. Dette er kurs vi i avdelingen får mye skryt
for, og vi takker herved instruktørene.
Generalforsamlingen i NISK
Generalforsamlingen i Bergen i mai gikk greit for seg og det var en god og
positiv stemning under hele helgen.
Utstillingen
Utstillingen i mai ble dessverre avlyst etter grundig gjennomgang, ettersom
interessen var svært lav.

Sosial treningskveld
Det ble annonsert og avholdt en sosial samling i Nordhue 9.juli. Flere ferske
irsksettereiere deltok og selv om været ikke var det store, så ble det en trivelig
samling der kontakter ble knyttet.
Aversjonsdressur
Det ble gitt tilbud om aversjonsdressur for hund-sau i Løten. Kun noen av våre
medlemmer benyttet seg av dette tilbudet.
Klubbprøve lavland
Tradisjon tro, årets klubbprøve ble, igjen, avviklet i et strålende høstvær, og som
tidligere med en hyggelig atmosfære. Noe fugl fant vi også, selv om det var litt
ujevnt fordelt, så hadde nesten alle hundene sine sjanser på fasan.
Det var 17 hunder som stilte til start.
Etter endt dag ble lista som følger:
I UK ble det tre hunder på lista
1 premie UK: Bjerkeåsens Triac og Asgeir Bjerke
2 premie UK: Bjerkeåsens Gea og Heidi Høstmælingen
3 premie UK; Frøya og Morten Berg
I AK var det 2 hunder som kom seg på lista
1 premie AK: Røde Hunders Snella og Ole Verner Hoff
2 premie AK: Bjerkeåsens Erte Berte og Elisabeth H. Bjerke

Vinnerne i UK og AK på klubbprøven.
Vi gratulerer alle! Takk så mye til Hedmark og Oppland fuglehundklubb for at
vi får disponere deres flotte terreng, takk også til Kai Kjernsholen og Roar
Lundby som dømte prøven, og en stor takk til våre sponsorer Buddy
Lillehammer og Eukanuba.

Foredrag med Anders Landin

Det var 105 betalende som kom for å høre på Anders Landin.
Høsten ble avsluttet på Honne Kurssenter på Biri 20.november med foredrag av
Anders Landin. Hele 105 deltagere fant turen til Honne denne tirsdagskvelden,
noe vi er veldig godt fornøyd med.
Hunder i avdelingen
Det er veldig mange gode irsksettere i avdelingen vår. Styret har ingen mulighet
og kapasitet til å følge opp alle de gode jaktprøve- og utstillingsresultatene som
våre medlemmer presterer. Likevel har styret sagt at vi legger ut bilder og
presentasjoner av medlemmenes hunder på nettsiden, når eiere/oppdrettere selv
sender inn mail med tekst og bilde. Likevel er det ikke mange slike
presentasjoner som kommer i løpet av året.
En stor takk til dyktige irsksetter eiere i avdelingen, som hvert år presterer på
meget høyt nivå!
Også i år ønsker styret og be om flere aktive medlemmer som kan stille opp på
forskjellige ting. Det har blitt bedre og de som stiller opp fortjener ros. Samtidig
vet vi at tiden er knapp for de fleste av oss. Uansett satser vi på å holde
noenlunde samme aktivitetsnivå i året som kommer og vi håper spesielt å se
flere av våre ferske irsksettereiere på våre arrangement.
Medlemsmassen i 2012 var på 197 medlemmer, en liten nedgang fra 2011.

Styrets innstilling til vedtak:
Årsberetningen for 2012 foreslås vedtatt.

Sak 4:
Regnskap for 2012:
Regnskap pr. 31.12.2012
Inntekter av arrangement/ kurs/ dressurkurs
Vinjeveien
Dressurkurs Lillehammer/Gjøvik
Klubbprøve
Påmeld.ekstern foredrag Anders Landin
Annen driftsinntekt
Tilbakebetalt reisefordeling GF

Regnskap 2012

2750
6500
3900
15750

439

Sum driftsinntekter
Innkjøp av varer for salg/ premier
Dommerkostnader
Varekostnader
Leiekostnader
Leie Vinjeveien
Terrengleie Hed/Opp
Lokaler/Servering Anders Landin
Årsmøte/møter
Annen kontorkostnad
Annonser reklamekostnad
Registrering NKK
Reisefordeling/Generalforsamling
Ekstern Foredragsholder
Bank og Kortgebyr
Andre driftkostnader
Sum Driftskostnader
Driftsresultat
Annen rente inntekt
Ordinært resultat

budsjett
2012

29339,00

25000,00

0,00

0,00

30 717,75

28300,00

-1378,75

-3300,00

44,29

38,00

-1334,46

-3262,00

2000
3200
6600
2818
2 225,25
1194,5
0
6080
6600
0

Balanse pr. 31.12.2012
Omløpsmidler
Varer

0,00

Fordringer

0,00

Fordringer

Egenkapital/Gjeld
Kontanter
Bank 2000.09.18882
Gjeld
Kapital

Styrets innstilling til vedtak:
Regnskap for 2012 foreslås vedtatt.

2210,00
29565,31
0,00
31775,31

Sak 5:
Budsjett og handlingsplan for 2013
Årsmøte med foredrag:
Årsmøtet på Brumunddal Veikro tirsdag 22.januar 2013, kl.18.00.
Etter årsmøtet, ca kl.19.30 vil Petter Svenning fra politiet komme og holde ett
innlegg om trening og bruk av hund. Foredraget er åpent for alle!
Treningsdag i fjellet:
Treningssamling 22.-24.februar. Sted blir avklart når vi får sett an forholdene.
Fokus her blir nye hundeeiere/ferske prøvedeltagere som ønsker å lære mer om
føring av hund i fjellet. Overnattingsmuligheter. Påmeldingsfrist 12.februar.
Er det interesse for å kjøre en dag i august, på skog eller høyfjell, så ta kontakt
med oss.
Dressurkurs:
Dressurkurs på Lillehammer med Kjell Arne Odlolien som instruktør.
-Starter opp 6.mai, går over 8 kvelder.
-Åpne for alle raser.
-Kurspris medlemmer kr 1500,- ikke medlemmer kr 1800,-Informasjon/ påmelding direkte til Kjell Arne Odlolien, tlf: 99 22 72 04
Apportkurs:
Avdelingen vil i år avholde apportkurs i Løten.
-Starter opp i midten av april.
-Kurset avsluttes med apportbevis.
-Informasjon og påmelding vil bli lagt ut på våre nettsider.
Utstilling:
Spesialutstilling på Elverum lørdag 11.mai 2013.
-Åpent for både rød irsksetter og rød og hvit irsksetter.
-I år med STOR-CERT!
-Eget valpeshow i tillegg.
-Husk påmeldingsfrist 21.april!
Duetrening:
Duetreningskvelder hos Kjell Arne Odlolien på Fåvang (99 22 72 04).
Starter opp i juni etter avtale.

Aversjon; hund-sau
Avholder egne kvelder i Løten for testing av hunder på sau.
Dette vil foregå fra juni og fremover mot jakta. Kveldene blir annonsert på vår
hjemmeside.
Aversjon; hund-rein
Røros JFF avholder aversjonsdager for hund-rein utover vinteren.
Påmelding direkte til Røros JFF ved Gøril Hov (90 10 01 22).
Treningshelg Säffle:
Den 20.-21.juli drar vi til Krogstad/ Bynsberg Herregård og Säffle for å trene
våre fuglehunder på lavland. Dette er kjempebra terreng, som regel er godt
besatt med fugl! Her vil unghunden kunne få tatt sin første stand og du har
muligheter til å finslipe den eldre, alt i kontrollerte former.
Overnattingsmuligheter for de som ønsker det. Begrenset antall deltagere!
Se vår hjemmeside for mer informasjon og påmelding!
Klubbprøve lavland:
Lørdag 2.november 2013 blir den store datoen hvor vi skal gjenta sukseen og
tradisjonen. Egen UK og AK klasse. Uhøytidelig bedømming av din firbeinte
venn fra erfarne prøvedeltagere/dommere. Ingen blir slått ut pga ramping, alle
får være med dagen ut.
Ønsker spesielt alle nye irsksettereiere velkommen!

Ellers vil styret bruke hjemmesidene våre mest mulig og all informasjon om de
ulike aktivitetene og arrangementene vil fortløpende bli lagt ut der.

Budsjett 2013
Inntekter av arrangement/ kurs/ dressurkurs
Påmeld.avgifter utstillinger/ jaktprøver mm

Annen driftsinntekt

10000,00
10000,00

0,00

Sum driftsinntekter

20000,00

Innkjøp av varer for salg/ premier
Dommerkostnader
Varekostnader

-1000,00
-3500,00

Lokaler Leie
Annen kontorkostnad
Annonser reklamekostnad
Registrering NKK
Reisefordeling
Ekstern Foredragsholder

-4000,00
-500,00
-1000,00
-1500,00
-2000,00

Andre driftkostnader

-9000,00

-4500,00

Sum Driftskostnader
Driftsresultat
Annen rente inntekt
Ordinært resultat

Styrets innstilling til vedtak:
Budsjett og handlingsplan for 2013 foreslås vedtatt.

-13500,00
-18 000,00
2000,00
40,00
2040,00

Sak 6:
Innkomne forslag
Det har ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet.

Sak 7:
Valg av avdelingsstyre
Forslag fra valgkomiteen på nytt styre:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:

Roar Lundby
Håkon Brenna
Kjell Arne Odlolien

(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)

Styremedlem:
Arnfinn Berntsen
Forslag – gjenvalg!

(på valg)

Styremedlem:
Forslag - ny:

Carmen G. Kadim
Ole Werner Hoff

(på valg)

Styremedlem:
Forslag - ny:

Eli Aateigen
Tommi Kleiven

(på valg)

Varamedlem:
Forslag - ny:

Svein Erland Bratberg
Fritz Fuglerud

(på valg)

Etter årsmøtevedtak i 2008, konstituerer styret seg selv på første styremøte.

Styret foreslår følgende til valgkomite:
Leder:
Lars Kvarberg
Forslag – gjenvalg!
Kai Kjernsholen

(på valg)

(ikke på valg)

Sak 8:
Utsendinger til generalforsamlingen
Styret foreslår at det valgte styret selv plukker ut de personene de ønsker skal
representere avdelingen på Generalforsamlingen i NISK. En bør etterstrebe at en
i fra styret stiller.

