Varmt välkommen att bli medlem
i Svenska Irländsk Setterklubben S.I.SK.
Klubben som grundades 1910, är associerad med Svenska Kennelklubben, och är
den officiella specialklubben för rasen i Sverige. Vi har också ett nära samarbete med
rasklubben i hemlandet Irland samt övriga nordiska specialklubbar. Vi har ansvaret för två
raser, Irländsk röd setter och Irländsk röd&vit setter.
Klubbens uppgift är att bevara och utveckla den irländska settern. Bevara den genom att
verka för att det rastypiska utseendet, enligt rasstandarden, inte förändras genom tillfälliga
trender. Utveckla den genom att verka för att de rasspecifika egenskaperna förädlas.
Som medlem får Du vår tidskrift - Avance - fem gånger per år, fyra tidningar och en årsbok.
I den innehållsrika årsboken finner Du bl.a. rapporter från andra länder, återblick över vad
som hänt rasen under året, stambok med samtliga hundars resultat från officiella utställningar och jaktprov samt alla jaktprovskritiker från föregående år.
I tidningen annonseras alla aktiviteter Du som medlem har tillgång till t.ex. jaktprov, utställningar, träningsdagar, dressyrkurser, apporttester och avelskonferenser.
SISK ingår i Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott - FA, som är ett samarbetsorgan mellan
specialklubbarna för brittiska stående fågelhundar. Genom FA har vi ett rikstäckande nät av
aktiva lokalklubbar. Som medlem i SISK tillhör Du automatiskt en lokalklubb. Denna arrangerar officiella utställningar och jaktprov, anordnar dressyrkurser, träningsdagar m. fl. lokala
aktiviteter som ger tillfällen till givande samvaro med andra hundägare som har samma intresse som Du själv. Förutom lokalklubbarnas aktiviteter och tidskriften Avance får Du som
ny medlem en kontaktperson som bl.a. har till uppgift att hjälpa Dig tillrätta och svara på
frågor.
Medlemskap i Svenska Irländsk Setterklubben erhåller Du genom att sätt in årsavgiften
300:- på pg. nr. 63 85 87-6, betalningsmottagare: FA, övriga meddelanden: Ny medlem
i SISK.
Önskar Du vår informationsbroschyr ?
Kontakta klubbens sekreterare:
Mayvor Jonsson tel. 019-29 13 15, mayvor@orebro.mail.telia. com

Kurser,
utställning, jaktprov och andra
aktiviteter för medlemmar i

Välkomna till S.I.S.K!

