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AVD. OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD
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Side 1

SAK 1

DAGSORDEN

1. Godkjenning og innkalling av dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
3. Årsberetning for 2019
4. Regnskap for 2019
5. Budsjett og handlingsplan for 2020
6. Innkomne forslag
7. Valg av avdelingsstyre
8. Valg av valgkomite
9. Valg av deltaker til representantskapsmøte
10. Valg av revisor
11. Kåring av årets hunder
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SAK 3

Norsk Irsksetterklubb
Årsberetning 2019
Avdeling Oslo, Akershus og Østfold.
Styrets sammensetning

Heidi Aandahl, s

tyrets leder

Trygve Moen, nestleder
Dagfinn Elstad, s
Geir Karlsen, s

tyremedlem
tyremedlem

Ingemar Söderström, s

tyremedlem

Terje Tofthagen, k

asserer og styremedlem

John Magne Kalhovde, s

tyremedlem

Morten Kjetil Dragseth, s
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Styrets arbeid:
STYREMØTER
Styret har under perioden avholdt 4 styremøter, fordelt på telefonmøter og
personlig oppmøte.
REPRESENTANTSKAPSMØTE
Den 12. mai representerte Heidi Aandahl avdelingen under årets RS på
Gardemoen.
AKTIVITETER 2019
CAMP VILLMARK
Norges største villmarksmesse Camp Villmark ble tradisjonen tro arrangert på
Norges Varemesse i Lillestrøm 26. – 28. April. Alle raser i gruppe 7 hadde egen
stand. I år var det oss i NISK Avdeling 1 som hadde ansvaret for rigging og
gjennomføringen av Irsksetterstanden.
Årets messe var rekordstor, og det var mye folk som kom innom standen alle
dagene. Vi satte opp store skjermer med video og bilder av vår flotte rase, og
serverte vafler og kaffe. Det er tydelig at Irsksetteren har blitt en veldig
populær rase. Det var spesielt gledelig at mange unge par og barnefamilier kom
innom for en prat.
Vi hadde besøk av mange «gamle travere» fra prøvemiljøet i løpet av helga,
men også av mange som ventet på valp, eller som sterkt vurderte å skaffe seg
en. Vi prøvde etter beste evne å svare på alle spørsmålene som kom. Mange
lurte på hvor mye en slik rase krever av mosjon, hvordan de er å ha i hus, og en
del spørsmål om hverdagsdressur og jakttrening.
Det ble også arrangert utstilling, apportkonkurranse og “Barn og Hund” i
fellesringen utenfor alle standene.
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FOREDRAG
Vi hadde to foredrag på våren 2019. Det første var 9 april med Frode Lingaas.
Han er professor ved NMBU, og er en av landets fremste forskere innen HD.
Foredraget omhandlet naturlig nok HD problematikken, men også genetisk
bredde ble tatt opp.
14. mai var det den ikke ukjente Agneta Andersson foredragsholder. Hun har
en imponerende merittliste å vise til med blant annet 2x NM gull, SM gull og
sterke plasseringer i VM.
Foredraget omhandlet arbeidet fra valp til ferdig fuglehund, samt egne
erfaringer fra internasjonale prøver, og forskjeller i prøveformer mellom Norge
/Norden og Europa. Foredraget var godt besøkt.
UTSTILLINGSKURS
Utstillingskurset ble ikke avholdt i år grunnet manglende påmeldinger.
UTSTILLING
Årets utstilling ble avholdt den 5. juni på Nordre Lindeberg gård. Vi hadde 23
påmeldte hunder, som er et antall vi må se oss svært godt fornøyd med.
Utstillingen ble avholdt som ettermiddagsutstilling i midtuke, noe som vi er
godt fornøyd med, og som vi føler nå har blitt en tradisjon.
Årets dommer var Randi Schultze som neppe trenger noen nærmere
presentasjon for de som har hatt fuglehund en stund.
Som ringsekretær hadde vi “tradisjonen tro” Hilde Albech. Hun har hjulpet oss
trofast gjennom mange år, og bidro også i år til å lose arrangementet vel i havn.
I år tok vi for første gang i bruk NKK`s nye elektroniske system der resultatet
publiseres direkte på NKK sine sider. Heldigvis fikk vi god hjelp av en erfaren
skriver slik at dette løste seg veldig greit.
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Også i år spilte værgudene på lag med oss, noe som gjorde det hele til en
hyggelig kveld med Irsk setteren i fokus.
Spesielt hadde kennel Red Dubliner hadde en fin kveld i ringen og kunne
avslutte
dagen
med
følgende
resultater:
 BIR/BIS gikk til Red Dubliners D Elba. Fører: Eldri Kjørren
 BIM gikk til N UCH Red Dubliners BAO Theo. Fører: Jørn Presterudstuen
 Hannhund - certet gikk til Endely`s Ludvik. Fører: Morten Kjetil Dragseth
DRESSURKURS I TRE DELER
Også i år avholdt vi et tredelt dressurkurs, herunder:
♦ Del I – teori og grunndressur med fokus på lederskap
♦ Del II – ro i oppflukt på duer (støkk)
♦ Del
III
–
ro
i
oppflukt
på
duer

(fritt

søk)

DEL I, TEORI
På ettermiddagen/kvelden den 8. mai ble teoridelen avviklet hos Lene og
Trygve Moen på Solbakken/Årnes. På teoridelen møtte 8 deltakere. Her ble
lederskapsbegrepet behørig presentert. Hva betyr lederskap? Hvordan utøver
du lederskap? Hva synes hunden om lederskap? I tillegg ble også andre
lederskapsrelaterte forhold som respekt og lydighet grundig presentert, og
hvordan din daglige omgang med hunden kan bidra til å få dette på plass.
Hvordan hunden lærer var også et sentralt tema under teoridelen.
DEL I, GRUNNDRESSUR
Grunndressuren ble avholdt helgen den 25 – 26 mai på Solbakken/Årnes hos
Lene og Trygve Moen. Ansvarlige instruktører var Dagfinn Elstad og Lene Moen
med Trygve Moen som medinstruktør.
6 ekvipasjer med hunder i aldersgruppen 10 – 24 mnd. deltok. De aller fleste av
førerne var førstegangseiere. Momenter som ble vektlagt var «gå på plass»,
«kom», «sitt»; herunder avstandssitt og bli sittende, med og uten fløyte.
Pausene ble flittig brukt til hundeprat, med fokus på hva betydningen av det
daglige hundeholdet har å si for respekt og lederskap.
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På søndag “toppet” vi nok en gang laget med Cato Martin Jonassen. Cato har
blant annet bakgrunn fra Forsvarets Hundeskole. Han er en høyt respektert
jaktprøvedommer, og kan vise til imponerende resultater med egne hunder.
Teori, og problemløsning stod på agendaen denne søndagen.
DEL II – RO I OPPFLUKT (STØKK)
Del II ble avviklet på ettermiddagen den 15 august. 6 ekvipasjer deltok, og
kurset ble som vanlig gjennomført hos Knut Gunnar Sørlie (KG) på Frogner med
duer som provokasjon. Formålet med denne delen av kurset var å lære
hundene at fugl i lufta "betyr sitt". KG som har drevet denne typen dressur
siden 1995 ledet oss igjennom med stødig hånd. I pausene hadde vi spørsmål &
svar – sekvenser hvor også avdelingens egne instruktører deltok.
DEL III - RO I OPPFLUKT (FRITT SØK)
Del III ble avviklet i to puljer à 7 ekvipasjer på ettermiddagene den 20 og 22
august. Også denne sekvensen ble avviklet hos Knut Gunnar Sørlie på Frogner.
Tema for dagen var “fritt søk”, og ro i oppflukt på duer. I pausene hadde vi
spørsmål & svar – sekvenser som vanlig.
Alt i alt er vi godt fornøyd med gjennomføringen av årets dressurkurs. Vi retter
en stor takk til samtlige bidragsytere, og en spesiell takk til Lene og Trygve
Moen som stiller sine fasiliteter til disposisjon for klubbens medlemmer år etter
år.
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FASANCUP – KLUBBMESTERSKAP 2019
Årets Fasancup ble avviklet på Togstad i Skogbygda den 3. november. 24
ekvipasjer stilte til start, herunder 8 i UK og 16 i AK.
Brukbart vær, ok med fugl, og felles grilling mellom kvalifiseringen og finalene
bidro til å skape en fin ramme for årets arrangement.
Årets vinnere ble:
 Rubestølen`s Tella – med Tom Erik Olsen (UK)
 Tyritun`s Ozzy – med Anne Mette Aasli (AK)
Vi gratulerer så mye.

SAK 4
REGNSKAP 2019 (SE VEDLEGG)
SAK 5
BUDSJETT- AKTIVITETSPLAN FOR 2019 (SE VEDLEGG)
SAK 6
INNKOMNE FORSLAG
Eventuell endring av avdelingsstruktur i forhold til ny fylkesplan.
Diskusjon på årsmøtet vedrørende eventuelle endringer i avdelingsstrukturen i
forhold til ny fylkesplan.
Avdelingsstyret tar med seg medlemmenes synspunkter og legger dette frem
for hovedstyret under årets RS.
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SAK 7
VALG AV AVDELINGSSTYRE
Leder: Heidi Aandahl – Tar ikke gjenvalg
Leder: Trygve Moen – Tar gjenvalg 1 år
Styremedlem: Dagfinn Elstad – Tar gjenvalg 1 år
Styremedlem : Terje Tofthagen – Tar gjenvalg 2 år
Styremedlem: Geir Karlsen – Tar gjenvalg 2 år.
Styremedlem: Ingemar Söderström – Tar ikke gjenvalg
Styremedlem: John Magne Kalhovde – Ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem og kasserer: Morten Ketil Dragseth – Ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem: Nina Kollenberg- Nyvalg 2 år
SAK 8
VALG AV VALGKOMITE
SAK 9
VALG AV DELTAKER TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE
SAK 10
VALG AV REVISOR
SAK 11
KÅRING AV ÅRETS HUNDER - JAKTPRØVER
 UK - “ U S “ Punky – Eier: Joakim Tveter med 24 poeng
 AK - Budalens Holly Wood – Eier: Stein Jørgensen med 19 poeng
 VK - Hercule des Sorcieres du Sancy – Eier: Lene Moen med 12 poeng
Vi gratulerer til samtlige av vinnerne.
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