Styrets årsberetning 2021
NISK avd 4 Sørlandet

Om avdelingen
Styrets sammensetning har vært slik:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Kåre Aspenes
Bjarnar Schicora
Leif Gelius Pedersen
Rolf Høgberget
Henrik Moseid
Thomas Olsen
Oddvar Røinås
Ola Undhjem

Revisorer:

Terese Nystøl

Valgkomite:

Karl Axel Nilsen

Kari Røinås gikk bort i desember 2021.
Klubben var representer med flere medlemmer som ble satt stor pris på av hennes nærmeste familie.

På grunn av situasjoner i 2021 ble arrangementer som Treningssamlingen på Hovden og
Dressurkurset avlyst. Dressurkurset ble avlyst halvveis etter nye restriksjoner

Aktiviteter og arrangementer
Treningskvelder – aversjon på sau.
Vi håper flere kommer på disse kveldene og ser at instruktørene har mye og hjelpe med i veien mot
RIO. Vi håper flere forteller om denne flott muligheten for å få veiledning mot en lydigere hund.
Aversjon på sau ble godt besøkt og vi hadde fult opp de fleste kveldene på Horrisland og Lillesand.
Takk til utleier og instruktører!

Venneslatreffet 30 Juli – 01 August.

Fine dager på Skisland med felles grilling fredag og lørdag. Og mange flotte aktiviteter under helgens
treff.
Vi takker alle for en hyggelig helg, lørdagen ble avsluttet med flott grilling og ett stort lotteri.
Søndagen avsluttet en fin utstilling for rasene våre.
Stor takk til alle involverte.
Dommer Børge Espeland og ringsekretær Eva Ottesen.
Skriver Emma Fjermeros.
BIR – Oscar
e/f: Magne Storesund
BIM – Redirishstars Boomi Creek e/f: Ann Helen Urdal
Vi gratulerer også Tore Foss med Skarvdalen`s Take it Easy som fikk det siste certet og ble
utstillingschapion!

Skisland jaktprøve 24 – 25 August.
Nok en bra gjennomført kveldsprøve.
Mange fikk sjangsen på fugl noen klarte også denne tidlige starten på prøvesesongen.
5 Premieringer
2x 1 Ak til Kjell Jacobsen
1 Ak til Knut Mørk
1 Ak til Terje Hunemo
2 Ak til Bernt Quarstein

Lukket prøve for Irsksettere med mulighet for annleggsparti 30 – 31 Oktober.
Fantastisk gøy med mange premierte og en flott helge prøve. Gode muligheter for overnatting og ett
bra opplegg. Vi hadde en fantastisk Jegermiddag på lørdagen, Trond Haddeland som kokk.
16 premie ble delt ut.
Prøvens beste hund/vinner av Egils mindemerke: Heggelifjellets O`Reisa / Bjarnar Schikora

Lørdag
1 AK til Bjarnar Schikora
1 Ak til Ørjan Andersen
1 Ak til Gisle Mæland
1 Ak til Kjell Jacobsen
2 Ak til Ulrik Myrhaug
2 Ak til Tore Foss
2x 2 Ak til Villy Howden
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Søndag
1 Ak til Gisle Mæland
1 Ak til Ulrik Myrhaug
2 Ak til Bjarnar Schikora
2 Ak til Kjell Jacobsen
3 Ak til Roar Bøckman
3 Ak til Ørjan Andersen
2x3 AK til Villy Howden
Takk til hele gjengen som bidro under denne
helgen.
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Treningshelg i Eigersund 20.11 – 21.11
Vi arrangerte treningshelg i Eigersund. Håpet om at rugdene fortsatt var og finne så vi kunne få en fin
helg på slutten av sesongen. Ikke like mange rugder som under prøven noen helger tidligere men de
aller fleste fikk sine sjangser og fuglearbeid. Vi overnattet på den lokale skytebanens klubbhus. Med 3
partier fikk vi fordelt hunder og førerer for masse slipptid. Felles grilling på søndagen ute i terrenget.
En flott og vellykket helg som vi håper å gjøre større neste år. En fin avslutning på sesongen.

Årets hunder
Årets hund NISK avd 4.
Kommer på årsmøte ! Møt opp.

