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Arsberetning 2009

Som leder ble valgt
Til styret

VaBmenn

Utvalg 2009
Domm€rutvalg:

Valgkomite

Revisor

Hvft ,org: hjerlmesid€r/tekn ansv

Materialforvalter

Aversjonsdressur/ sau-rein
Harstad
Andqy
Vesterelen
l,ofoten

Luff eromr&de Heggenkollen

Amfirm Abrahamsen
Richard Sletten
Geir Vidar Haugen
Torgeir Hanssen
Dann-Roger Olsen

Ketil Sollid
Gei SteDmark

Harald Jan Edvinsen (leder)
Ketil Sollid
Reidar Hiheim

Hjalmar Johansen
Gefu B Larssen
Frcde Risdal.(leder)

Valgt for 2 Ar
Valgt fol 2 ar
Valgt for 2 ar
Valgt for 2 er i 2008
Valgt for 2 er i 2008

Valgt for I er
Valgt for I 6r

Rolf Markussen (oppnevrf av stlret etter fullmakt fta
{$nrtet)

Lars Sletteo

Richard Sletten

Harald Jan Edvinsen, Svein H Nicolaysen
Tilbud gjemom Arloy JFF
Har ik*e v@rt oryanis€rt dressur
Har ikke vant organisert dr€ssur

Richard Sletten

Fuglehundprrver/ldubbmesterskap 2009
Klubbmeste$kap
Vinterprsven Vestedlen

Lofoten plsven
NM vinter/Exit Labb cup

Amfinn Abrahansen
Torgeir Hanssen, Dann-Roger Olsen, Ema Sommerhaug
og Richard Sletten
Kjell A Mybra Malted Slydal og Reidar He'heim
Frode Risdal
Richard & Audhild Sletten
Ema Sommerhaug
Inge Vold
Asle Skavdal
Per Ame Blix
Ifis Sletten



.>

Meliproven Ketil Sollid, Geir Stenmark.

Hostproven Ve$edlen Dann-Roger Olsen, Torgeir Hanssen og Richard Sletten

Andre aktiviteter:
Utstilling i Harstad Ketil Sollid, Geir Stenmark
Klubbkvelder i Harstad Ketil Sollid og Geir Stenmark
KlubbkvelderiVesterilen Dann-Rog€rOlser/AmfinnAbrahamsen
Apportkurs Ikke avholdt
Dressurkurs Svein Harald Nicolaysen

M€dlemmer
Antall betalende: 96

Representasjon:
Samarbeidsutvalget for Finmark, Troms og Nordre Nordland avholdt fusmote i Tromso ijuni.
Der mofte Amfinn Abrahamsen.

FKFS representantskapsmste ble avholdt i Sandefiord. Klubben var representefi ved Amfinn
Abrahamsen.

FKFS dommerutvalg avholdt mole pa Gardemoen ijanuar.Her motte Hamld Jan Edvinsen.

Generelt om aktivitetenei

Det har vefi avholdt 6 styremoter i perioden, alle pA Sortland.

I Harstad har det ikke v€rt vert avholdt klubbkvelder.

I Vesterllen har det ikke vaert avholdt klubbkvelder.

Apportkurs er ikke avholdt i ar,

Dressurkurs. Tre dressurkurs er avholdt. To i Harstad og ett pA Sortland. Del to av det pa
Sortland blir anangert 14. februar 2010. Instruktor har v@rt Svein Harald Nicolaysen.

Treningssamlingen pi Skogsoya ble avlyst.

Aversjonsdressur pA sau er gjennomfsrt pa en utmerket mete i Harstad. Takk til saueeier
Lars Larsen, Sandtorg som i mange ir har holdt ut med oss. lngen arrangement i Vesteralen.

Aversjonsdressur pi rein er gjennomfon pe Sortland hos reineieme Inga.

Til sammen gjennomgikk ca 80 hunder aversjonsdressur pa sau og rein.



Heggen lufteomride
- Det har v@rt stor aktivitet i omradet. Gapahuk er bygd og inngjerdingen er ferdig med
delvis ny netting og nye stolper rundt hele omradet. Medlemmer av Harstadjeger og
fiskeriforening kan ogse bruke omradet som har vert meget godt besokt.

Klubbens hjemmesider fungerer bra, men det mangler at klubbens medlemmer og
tillitsvalgte sender inn stofi Nav@rende webmaster slutter 30. april.

ResmAlstinden SmAviltsamarbeidsomrede er fortsatt samarbeidspartner med klubben og
driver meget aktiv predatorbekjempelse p6 Andoya.

Avtaler med grunneieme
Klubberl har separate avtaler med 34 grunneierlag pi Andoya. Artalene er 3 erige og
neverende a\tale lspet |JI3l/12-2010. Kontrakt for ny 3 arig a\,'tale fra 201 l/13 blir utsendt
febr./mars.

Okonomi
Klubbens skonomiske situasjon er endret fra 2008. Alle anangementer har i er stort sett gatt
i pluss, bortsett fra NM vinter og VesterAlsprsvene. Toyota Haxstad som var en av vare
sponsorer for NM har ikke innfridd sine avtale. Underskuddet for NM ble kr,18790,00.
Kostnader ved jubileumsfesten, trykking av j ubileumsheftet, utdannelse av dommer, kjop av 6
startrevolvere, dommermote i Oslo, og underskudd NM er i sin helhet dekket av
laktprovefondet (kapitalkto) med k.90000,00.

Dommere
Klubben har fatt en ny dommer i Geir Stenmark som gikk opp til autorisasjonsprove i host.
Vi har na 9 dommere. Hans Eirik Olsen fra Andoya er oppmeldt som dommeraspirant og
starter pe sin utdannelse i 2010.

Fuglehundlrrsver

Klubbmesterskapet i Lovika hadde 32 deltagere. Amfinn Abrahamsen var proveleder.
Vinner i AK ble ES Mira, Hjalmar Johansen. Den videre rekkefolge ble: IS Cach Alex og IS
Froya til Royer Andre Larsen og SV Maile til Torgeir Dahl.

Vinterprsyen i Vesterilen ble arrangen fra Sortland Camping med Torgeir Hanssen som
prsveleder. 9l startende hunder som hadde varierende forhold. Det var ikke mye fugl, men
det ble 16 premieringer. Vinnei av VK finale ble P Orntuas C Aiko, Stian Henriksen.

Lofotproven ble awiklet fta Stamsund med 54 startende. Det var lite fugl, mens det sosiale
som vanlig var topp. Amfinn Abrahamsen med ES Harodalens Figo vant den oppsatte
vandrepokal. 6 premieringer ble det totalt.

NM-vinter og Exit cup ligger fast til palmehelga. Proven ble anangert pa beste mate ledet av
Frode Risdal,. 10 fulle VK parti forste dag og totalt 552 startende hunder. NM vinter ble
vunnet av Stig Kvernmo med ES Kvemmolias Perle. Asle Skavdal med ES Siljaettas D-
Trico ble nr 6. Exit cup ble vunnet av ES Pei Fang Jock Scott, Bjom T Sy'versen. Magnus
Da}lgren ble nr. 2 med lS Hadseloyas lxi.



N),tt av fuet var NM for lag. Her vant Bretonklubben foran kortharet vorstehhund og med
Irsksenerklubben pa tedje.
Vinner av Vinterpokalen ble Anders Ellefsen med Breton Reisavannets B-Guri

Meliproven ble avholdt22.- 23/8 med hovedkvarter pa Bjomhaugen. Godt med fugl og 9
premier.Vi fikk i er bale bruke statens grunn pa Melea da Vivstorjord grunneierlag har fredet
sitt omrede. Floft anangert, med Ketil Sollid som proveleder. Den ganle stemningen rundt
proven var tilbake og dette ma vi forsterke i de kommende ar. 51 hunder deltok

Hostproven i Vesterilen ble 10. og I l oktober arrangert fra Sjohus Senteret, Sortland.
Darur-Roger Olsen var proveleder, assistert av Torgeir Hanssen. Det var vanskelige forhold,
og lite fugl, IS Heggeliqellets Blrsko, Reidar Haheim med Royer A Larsen som fsrer vant
VK finale. Cacit ble ikke utdelt. Det var 80 startende hunder, og det ble l0 premieringer
totalt.
Vi har inngAtt en tle arig avtale med Sjohus Senteret. Avtalen omfatter ptover, st)'remoler,
moter og eventuelle kurs.

Utstillingen i 2009 ble holdt i Harstad med Ketil Sollid som utstillingsleder og med ceir
Stenmark og Jan Helge Linaker som medhjelpere.
Randi Schultze var dommer og 36 hunder deltok. BIS ble ES Stegg, eier Ann-Helen
Sedolfsen, Ankenesstrand.
Etter utstillingen var utstillingsdeltagere og medlemmer av klubben samlet til storstilt kaffe og
grillparty i lufteomradet pe Heggen.

Betraktninger 2009/2010
IIWK har bak seg et akti{ Ar med mange j aktprover, utstilling, aversjonsdressw, dressurkurs
og ikke minstjubileumsfest og en flott redigertjubileumsbok. For a fe dette til har mange stilt
opp for klubben og bidlatt slik at dette var mulig 6 gjenomfore. Vi er helt avhengige av at
medlemmer stiller opp og bidrar slik at klubben vedlikeholder de anangement som bringe!
hunder, eiere og forere frarnover.
I enden av dette arbeidet kommer det ut avlshunder som bringer rasene videre med sunn helse
og gode avlslinjer. Det er grunnrnuren i sporten vi driver.
I dette a$eidet har vi det gsy sarnmen, det er meningsbr]'tning pa kryss og tvers og slik me
det v@re. Det skal v@re takhoyde og romslighet,- men vi mA passe oss vel for ikke 6 misbruke
denne takhoyden slik at det tenderer til ufinheter med det resuktat at vi mister gode
medlemmer, og at medlemmer ikke onsker A stille opp for klubben. For,- som nevnt
inr edningsvis er vi helt avhengige av folk skal vi klare e ha god aktivitet i klubben.

Vi er er den eneste klubben nord for Saltqellet som er tilliten verdt til a anangere NM. Det
q'nesjeg hver og en av oss skal ta inn over seg. Det sitter etter hvert en etablert komite som
begynner A fi solid erfa ng med ett slikt stort arangement. Arangementet ger faktisk pA
skinnq og vi IAr stakarakter fta FKF og NKK for dette arbeidet. Fra samme nivi flr vi
stakarakter for ryddighet i pameldinger, frister, gjennomforinger og oppgjor fra lJubben.
Det betyr at alle medlemmer skal fole seg trygg pi at klubben har kontinuitet i det arbeidet vi
gjsr gjenom Aret.

For 2010 bsr vi rette fokus pa SU og vere aktiv for e bidra til et tettere samarbeid pd mange
nive. Spesielt med tanke p6 i IE inn medlemmer fra Nord-Norge inn i styret i FKI.
Vi skal fonsette med aktiviteter vi har drevet og bli enda bedre der det matte vere nsdvendig.
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Vi ma definitivt fodsette den gode dialogen med gruDneiere og sske ogse her e! mulig tettere
sanhandling. Grunneiere er opptatt av rypebestanden og forvaltning, det er Harstad &
VesterAlen Fuglehundklubb ogs6.
Klubben har medlermer ov€r et stort geogralisk omrAde, Det er en udordring A f6 til
efellive samlinger. Her har vi en utforddng ijobbe med i tiden fomn oss.

Snan er det NM igjen, faktbk det 25 i rekken. Det er ett lit€ jubileum i seg selv.

Arets hundcr

Arcts ktubbhuod.
IS. v NSJCMUCH Hadreloyas lxi. Eien Magtrus Drhlgren. 17 poeng

Nr. 2. ES NJCH Siljaettas D-Trico. Eier: Asle Skavdal l6 poorg

Arets III( hund.
GS, Krabbenesmyras A-Cita. Eier: Line og Terje Kvilctad. 1. UIV 2. UK 5 poetrg

Nr. 2 P. Rypej@gerens Sassicaia. Eier: Ketil Sollid. 4 poeng
Nr.3 GS Odin. Eier Kari Marie Sandvik. 2 poeng

Arets AK hund.
P. Bareriwiddrs Kleopatra. Eier: Ketil Sollid. 1. AI( 22. AK

Nr.2 B. Krufies€ns Tinka. Eier: JohDny Amtzen 6 po€ng.
Nr 3 ES Harodalens Figo. Ei€r: Alrlfinn Abrahamsen. 5 poeng

7 poeng

Harstad den 4. februar 2010

Am.finn Abrahamsen Dann-Roger Olsen Richard Sletten
Sig SiCr. Sign.

Torgeir Hansse! Geir-Vidar Haugen Ketil Sollid Geir Ste na*
Sign. Sigr. Sigrt. Sign.


