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I sommer valgte Trond Fjermeros å tre av fra sine verv i klubben. Klubben og styre takker for din
innsats og dugnad i styre og komiteer.
Dessverre gikk Jan Erik Liene bort i desember 2020.
Klubben var representer med flere medlemmer som ble satt stor pris på av hans nærmeste.

På grunn av situasjoner i 2020 ble arrangementer som Treningssamlingen på Hovden og
Dressurkurset avlyst.

Aktiviteter og arrangementer
Treningskvelder – aversjon på sau.
Når situasjonen var som det var må vi sette stor pris på den glimrende jobben som ble gjort for at vi
kunne holde treningskvelder som vanlig. Vi håper flere kommer på disse kveldene og ser at
instruktørene har mye og hjelpe med i veien mot RIO.
Aversjon på sau ble godt besøkt og vi hadde fult opp de fleste kveldene på Horrisland og Skisland.
Takk til utleier og instruktører!

Treningstur til Danmark.
En tur som ble organisert via våre plattformer der Trond Fjermeros hadde tatt initiativet til planlegging.
Bra opplegg med hyggelig vertskap og god trening.
Det var enklere og kjøre planleggingen med betaling via klubben og vi håper og kunne tilby fler av
disse turene.

Venneslatreffet 24-26 Juli.
En god helg ble det da vi fikk lov til og arrangere venneslatreffet som vanlig. Folk tok turen fra
Trøndelag, Østlandet og fra Danmark.
En flott helg der vi nesten kunne gjennomføre alle aktiviteter som normalt. Masse folk, stander fra
leverandører, aktiviteter og utstilling.
Vi takker alle for en hyggelig helg lørdagen ble avsluttet med flott grilling og ett stort lotteri.
Søndagen satte oss under prøve med regnvær nok for ett år. Men her bestod vi med glans. Takk for
en flott dugnad med rigging av telt og halvtak.
Dommer Terje Eriksen lot seg heller ikke skremme av den blaude dagen.
37 påmeldte hunder.
BIR – Rubestølens Lucy
e/f: Henrik Moseid
BIM – Oscar
e/f: Magne Storesund

Oggevannsprøven 25 – 26 Auust.
En god kveldsprøve som er blitt populær og drives
fornuftig.
Mange fikk sjangsen på fugl noen klarte også denne tidlige starten på prøvesesongen.
3 Premieringer
2 Ak til Bernt Quarstein
2 Ak til Kristiana Lyngroth
3 Ak til Torfinn Lyngroth

Lukket prøve for Irsksettere med mulighet for annleggsparti 17 – 18 Oktober.
Fire halvdagspartier lørdag samt ett annleggsparti.

Flere hunder fikk sine muligheter på rugde.
1 premie ble delt ut
1 AK til Bjarnar Schikora
Lørdags kveld ble det servert fantastisk mat og ett lærerikt foredrag fra Gisle Sveva.
Søndag med fire nye halvdagspartier med bedre uttelling.
1 AK til Villy Howden
2 AK til Gisle Sveva
2 AK til Kjell Jacobsen
Takk til hele gjengen som bidro under denne helgen.
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NISK Representantskapsmøte
Kåre Aspenes representerte avdelingen på RS som ble avholdt på Gardemoen 10.mai. RS ble avholdt
både fysisk og digitalt der styret var til stede i tillegg til noen av representantene og medlemmer.
Endring av statuetter for kåring av Årets Hunder, Norgescup og uttak av NM-lag var foreslått og ble
vedtatt. Det ble også opprettet to nye kategorier, en for årets mest allsidige hund og for IRHS ble det
to kategorier istedenfor én som tidligere. Inndelingen av de geografiske avdelinger ble diskutert, men
vedtatt lagt frem med forslag på neste RS. Styret presenterte også den nyopprettede oppdretterprisen.
Protokoll ligger på nisk.no
Det ble også arrangert et ekstraordinært representantskapsmøte på Gardermoen den 19. august.
Møte var initiert av hovedstyret (HS) hvor agenda var gjennomgang av den pågående konflikten i
avdeling 7 samt votering over forslag fra HS på veien videre. Protokoll ligger på Nisk.no

Informasjon
Vi ønsker og gjøre om Facebook siden vår fra en gruppe til en side.
Dette vill bli publisert og overgangen gjør vi så enkelt som mulig med god overlapp og informasjon.
Vi ønsker mer aktivitet rundt våre hunder i AVD 4, og ønsker derfor en web ansvarlig som kan motta
og legge ut prestasjoner i AVD 4.

Årets hunder
Årets hund NISK avd 4.
Lyngtrollas SN Marve – e/f Trond Fjermeros
3 UK, 2 UK, 1 UK – Exc, Skisland

11 p.

Årets Irsksetter NISK avd 4.
Lyngtrollas SN Marve – e/f Trond Fjermeros

11 p.

Årets Irsksetter Unghund NISK avd 4.
Lyngtrollas SN Marve – e/f Trond Fjermeros

11 p.

Årest utstillingshund NISK avd 4.
Skarvdalen`s Take It Easy – e/f Tore Foss
Innmeldte hunder
Skarvdalen`s Take It Easy – e/f Tore Foss
2 AK
1 Ak
Exc 1BKK / 2 BTK CK – Skisland
Endalausmarka`s Bellman – e/f Villy Howden
1 AK
2 AK
3 AK
Exc 3BKK – Skisland

6 p.

11 p.

11 p.

Storstogas Peace of cake e/f Thor Bernhard Sagland
1 VK m/CK – kval
1 VK m/cacit finale

9 p.

