Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb
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Møtetidspunkt: Kl. 1845
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Årsberetning 2012
Styret har bestått av følgende:
Leder
Nestleder

Arnfinn Abrahamsen
Dann-Roger Olsen
Geir Vidar Haugen
Terje Kvilstad
Richard Sletten

Valgt for 2 år i 2011
Valgt for 2 år i 2012
Valgt for 2 år i 2011
Valgt for 2 år i 2012
Valgt for 2 år i 2011

Varamedlemmer

Berit Hansen
Tor Kristian Asvald

Valgt for 1 år i 2012
Valgt for 1 år i 2012

Utvalg 2012
Dommerutvalg:

Reidar Håheim, leder
Geir Stenmark
Kjell A Myhra

Valgkomite

Svein Harald Nicolaysen, leder
Tor Kristian Asvald
Kjell A Myhra
Ivan Arntzen, varamedlem

Revisor:

Rolf Markussen (oppnevnt av styret etter fullmakt fra
årsmøtet)

hvfk.org: hjemmesider/tekn ansv. Kari-Marie Sandvik/VIKT ConsultingAS, Melbu.

Materialforvalter

Richard Sletten

Aversjonsdressur/sau-rein
Harstad
Andøy
Vesterålen

Svein H Nicolaysen/Richard Sletten
Tilbud gjennom Andøy JFF
Har ikke vært organisert dressur

Lufteområde Heggenkollen

Richard Sletten

Fuglehundprøver/klubbmesterskap 2012
Klubbmesterskap
Geir-Vidar Haugen, Arnfinn Abrahamsen
Vinterprøven Vesterålen
Royer Andre Larsen/Erna Sommerhaug
Lofoten prøven
Geir-Vidar Haugen/Arnfinn Abrahamsen
NM vinter/Exit Cup
Dann-Roger Olsen, Geir-Vidar Haugen
Richard og Audhild Sletten
Erna Sommerhaug, Johnny Thanke
Inge Wold, Asle Skavdal, Arnfinn Abrahamsen

Melåprøven

Terje Kvilstad

Høstprøven Vesterålen

Dann-Roger Olsen, Berit Hansen

Andre aktiviteter:
Utstilling Stokmarknes
Klubbkvelder i Harstad
Klubbkvelder i Vesterålen
Apportkurs
Dressurkurs Harstad

Royer Andre Larsen, Erna Sommerhaug
Dann-Roger Olsen/Arnfinn Abrahamsen
Kari-Marie Sandvik. Svein Harald Nicolaysen

Medlemmer
Antall betalende: 108.
Æresmedlemmer: 3. Mikal Stenhaug, Kjell A Myhra og Frode Risdal
Representasjon:
Samarbeidsutvalget for Finmark, Troms og Nordre Nordland (SU) har avholdt to møter i
Tromsø. Arnfinn Abrahamsen møtte for oss. Han er også innvalgt i styret i SU.
FKFs representantskapsmøte ble avholdt i Oslo og her møtte Dann-Roger Olsen og Arnfinn
Abrahamsen.
Generelt om aktivitetene:
Det har vært avholdt 4 styremøter, alle på Sortland.
Det har det ikke vært avholdt klubbkvelder i Harstad eller Sortland iår.
Apportkurs er ikke avholdt i år.
Dressur
Det har hver tirsdag i perioden januar/april og oktober/desember vært dressurkurs i Harstad
med etterfølgende sosialt samvær. Ansvarlige har vært Kari-Marie Sandvik med Svein Harald
Nicolaysen som assistent.
Aversjonsdressur
Det har vært stor aktivitet også iår i Harstad. Takk til saueeier Lars Larsen på Sandtorg som
stiller sine sauer til disposisjon for oss år etter år. Vi håper nok engang å få det på stell med
strømming av sau fra 2013 i Vesterålen. Økonomisk er det et stort potensiale.
På rein er det gjennomført to samlinger på Sortland. Vi har etter mange år hos reineierparet
Inga fått ett godt samarbeid oss imellom. Med oppvarmet lavo, salg av samiske retter, og alt
lagt til rette for oss når vi møter opp viser at de tar vårt arbeid i å forebygge på alvor.
Til sammen fikk vel 100 hunder aversjonsdressurbevis på sau og rein. Aversjonsdressur er
ett meget viktig bidrag for økonomien i klubben. Svein Harald Nicolaysen har stått for det
meste av strømming iår. Mikal Stenhaug og Jørn Johansen bidro om høsten. Richard Sletten
har organisert det hele. NJFF Troms skal avvikle kurs for nye dressører i Harstad til våren og
der vil kandidater fra oss delta.
Det er kjøpt inn dressurhalsband for bruk i Lofoten. Reidar Håheim er ansvarlig for dette der.

Heggen lufteområde
Også i år har det vært stor aktivitet i området. Mye hundepreik og mye bålkaffe er kokt.
Medlemmer av Harstad JFF kan også bruke området gratis.
Området begynner å bli overgrodd av krattskog og det vil til våren bli stor dugnad for å fjerne
dette. Grunneier har gitt tillatelse til at dette kan gjøres på spesielle vilkår.
Klubbens hjemmesider.
Klubben har fått ny utforming av våre hjemmesider, og ny webmaster er Kari-Marie Sandvik.
Resmålstinden Småviltsamarbeidsområde er samarbeidspartner med klubben og driver
aktiv predatorbekjempelse på Andøya.
Avtaler med grunneierlag/eiere.
Klubben har separate avtaler med 34 grunneierlag på Andøya. Avtalene er 3 årige og
nåværende kontrakt er for 2011/2013. Videre har vi kontrakt med Myrland og Godfjordbotten
grunneierlag. Ute i Myre/Bø har vi leiekontrakt på 5-6 terreng. Berit Hansen har gjort en god
jobb for klubben der ute.
Treningskurs i føring av hund.
Første helga i november ble det avholdt samling i Buksnes for klubbens medlemmer i
Vesterålen i føring av hund og apport.
Samme helg skulle det også være samling i Harstad, men pga. store snømengder lot dette seg
ikke gjenomføre. Ny samling tenkes gjenomført før klubbmesterskapet.
Rypetelling på Melåheia/Kongsvikdalen.
Klubben har iår ikke vært involvert i rypetelling på overnevnte område.
Økonomi.
Klubbens økonomiske situasjon er god, men det ble et lite underskudd iår. Dette skyldes i
hovedsak at Melåprøven ble avlyst,- kostnadene til webtjenester/webmaster steg, og
jentegruppa fikk ett ikke budsjetttert tilskudd på kr. 10000,00 til skytekurs.
Vinterprøven, utstilling og aversjonsdressur ga overskudd. Høstprøven gikk med underskudd
tiltross for 104 startende hunder. Det må være stor fokus på hvor vi henter dommere fra. Det
kan nevnes at 2 dommere kostet kr. 8200,00 i kjøregodtgjørelse!
Momsrefusjon for 2011 ble kr. 19767,00.
NM vinter fikk et overskudd på kr.29000,00. Uten sponsorinntekter på kr. 148000,00 ville
årets NM gått med kr. 119000,00 i underskudd. Det kan nevnes at dommerutgiftene alene
kom på kr. 175,000.00. Takk til sponsorene Per Strand, Leonard Nilsen, Nordlaks,
Felleskjøpet, Andresen Våpen, Tine Meierier og Andrikken Hotell. Uten villige sponsorer
som nå, vil det å arrangere NM være en høyrisiko sport.
En stor takk til sponsorgutta Geir-Vidar Haugen, Dann-Roger Olsen og Arnfinn Abrahamsen
som bruker mye tid og krefter for å få dette i havn. For 2013 er det meste i boks, og endel nye
spennende sponsorer jobbes det med.

Dommere
Klubben har 7 aktive dommere. Dommerutvalget har hatt flere samlinger med kandidater i
teori/praksis og Royer Andre Larsen er oppmeldt til kurs 1 på Kongsvold høsten 2013. Bestås
dette kurs går han opp til endelig eksamen høsten 2014.

Jentegruppa.
Årets jentesamling ble avholdt helga 27.-28. oktober på Heggenkollen i Harstad. Dette var ett
rent skytekurs for jenter som ble arrangert i samarbeid med lerduegruppen til Harstad Jeger og
Fisk.
Det ble et trivelig og lærerikt haglekurs hvor det også det sosiale ble vektlagt. Spesielt
hyggelig å bli kjent med så andre jaktinteresserte jenter i regionen! På kurset inngikk teori og
sikkerhet om våpen, pussing av våpen, skyting på simulator og skyting på lerduebane.
14 jenter deltok og det ble en fin mestringskurve på samtlige i løpet av helgen.
Skytingen ble avsluttet med en uformell skytekonkurranse som Nina Skjeggestad fra Harstad
vant. Jentegruppa planlegger nå et oppfølgingskurs i juni 2013, samt en jakthundsamling med
øving i terrenget i oktober 2013.
Fuglehundprøver
Klubbmesterskap ble arrangert fra Buksnes og samlet 31 hunder, fordelt på 9 i UK og 22 i
AK. Mye nedbør i form av regn i mange dager gjorde sitt til at myrene var svarte og isete.
Det ble ikke kåret klubbmester i noen klasser, da rypene satt trygt til fjells å bivånet det hele.
Dagen ble avsluttet i lavvoen til Andøy Friluftsenter med elgsodd og noe varmt i koppen.
Til lagmatchen på søndag stilte det 2 ES, 2 IS, 1 GS og 1 SV lag.
I løpet av natten var det kommet litt snø og noen få ryper hadde vent hjem til lagmatchen.
Gordonsetterlaget ble vinner av den første klubbmatch. Laget bestod av Odin, Kari-Marie
Sandvik, Rypebrinkens Odin, Gøran Larsen og Høgtindens Perle-Felicia, Geir-Vidar Haugen.
Beste hund ble Perle-Felicia med 26 poeng
Ansvarlig for nok et flott gjenomført arrangement var Geir-Vidar Haugen.
Vinterprøven i Vesterålen ble arrangert fra Nordmela, Andøy med Royer Andre Larsen og
Erna Sommerhaug som prøveledelse. 99 startende hunder som hadde rimelig bra med fugl.
Dårlig vær på søndag gjorde at partier ble avlyst, eller måtte avslutte dagen tidlig. Det ble 16
premieringer. Dvs. 6 stk 1.- 5 stk 2. og 5 stk 3. premie. Vinner av VK finale ble P Joker,
Ronny Hartviksen.
For klubbens deltagere ble det følgende premieringer. 1. UK ES Bjørnåns Speed Triple,
Magnus Dahlgren. 1. AK ES Dulles A Zeta, Tor Martinsen. 3. AK GS Svartvatnets Gard,
Fred Martinsen. 2. VK kval. SV E Aiva, Torgeir Dahl.
Ett godt gjenomført arrangement med egen kokk (Fred Martinsen), god mat og der deltagerne
lå på flatseng. Referatet som Torgeir Dahl la ut på hjemmesidene våre burde vært publisert i
Fuglehunden. Tenk på på det til prøven i 2013 og la Torgeir ta seg av skrivingen og bilder.
Lofotprøven ble avviklet med 67 påmeldte hunder. På lørdag var det bra vær, mens
søndagen ble ufyselig med sterk vind og snø. 9 premieringer, 6 1. og 3 2. premier.
Det sosiale var som vanlig bra, og med mølje og tilbehør på jegermiddagen ble det ett topp
arrangement. Også iår var det litt dårlig service ved stedet vi leide som hovedkvarter. Styret
har vedtatt at vi for framtiden skal bruke Statles Rorbusenter, Mortsund som hovedkvarter.
Dette robusenter har vi fra tidligere god erfaring med.

NM lag, NM-vinter og Exit cup Prøven ble som vanlig arrangert på beste måte, og ble ledet
av Dann-Roger Olsen. Regn i 5 dager før prøven gjorde sitt til at nesten alle terreng var
rensket for snø.
NM lag ble avviklet på en grei måte, men alt av ryper lå høyt i liene der det var snø. Torsdag
kveld fikk vi den snøen som trengtes og fredagens VK kvalifisering og UK/AK parti hadde
flotte forhold og rypene var tilbake på myrene. Lørdag og søndag hadde like flotte forhold og
godt med ryper i alle terreng. 10 fulle VK parti første dag og totalt 578 startende hunder
fordelt på 37 parti. I VK finale ble det 4 premieringer. 10 hunder hadde fuglearbeid.
NM ble vunnet av Irsksetter Hugo Boss av Kjerringholm, Geir Keiseraas.
NM for lag ble vunnet av Engelsksetter klubben, fulgt av Irsksetter og Bretonklubben.
Vinner av Vinterpokalen ble ES Pei Fang Birk, Skjalg Liljedal.
Exit Cup finale ble vunnet av IS Hadseløyas Slisch, Erna Sommerhaug/Royer Andre Larsen.
.
Melåprøven
Terje Kvilstad var av styret oppnevnt som prøveleder. I første runde ble 10 dommere skriftlig
invitert til å dømme, og disse ble fulgt opp på telefon en ukes tid senere. Da ingen kunne
bekrefte at de hadde anledning til å dømme ble invitasjon sendt til 8 nye dommere.
Etter en ny telefonrunde stod vi fremdeles uten dommere. Alle aktuelle dommere i
Vesterålen, Harstad, Narvik og Bardu var kontaktet ved brev og pr. telefon en til to ganger.
Flere dommere skulle til Sverige denne helga på jaktstart, og andre skulle delta med egne
hunder på prøver i Salten og Trømsø samme helg.
Kalenderen viste nå begynnelsen juli og feritid. Leder av klubben ble orientert, og etter
samtaler ble det besluttet å avlyse Melåprøven.
Høstprøven i Vesterålen ble arrangert fra Ringstad Sjøhus, Bø. 106 startende hunder.
(48 startende i 2011) Prøveledelse Dann-Roger Olsen og Berit Hansen. Flott høstvær og det
var mye fugl. 14 premieringer. Vinner av VK ble ES Slottsviddas I`m Tuva, Håvard
Dekkerhus.
For klubbens deltagere ble det følgende resultater: 1. UK ES Steinrabbens Taiko, Svein
Elvenes, 2. UK GS Patjanen`s Black Beauty, Terje og Line Kvilstad og 3.UK til ES
Steinrabben`s Shot, Reidar Håheim.
En flott prøve der deltagere og prøveledelse ble tatt godt vare på.
Ny Jaktchampion.
Klubben har fått en ny Jaktchampion i ES Harodalens Figo, eier Arnfinn Abrahamsen. Vi
gratulerer ekvipasjen!
Utstillingen ble arrangert på Stokmarknes, med Royer Andre Larsen og Erna Sommerhaug
som ledere. Litt hustrig og kaldt vær, men det hele ble flott gjenomført av en rutinert
utstillingsledelse. 48 startende hunder som ble bedømt av Randi Schulze.
Medlemmer av vår klubb gjorde rent bort ved Best in Show. BIS ble ES Fjellviddas Tess,
Svein Elvenes, 2. BIS IS Hadseløyas Slisch, Erna Sommerhaug og 3. BIS P Barentsviddas
Mafia, Geir Birger Larsen.
Utstillingen i 2013 arrangeres i Harstad 25. mai.

Leders betraktninger 2012/13.
Godt Nyttår til alle medlemmer!
Da har vi atter en gang et titalls uker foran oss som ligger der ubrukt. Familie, venner,
kollegaer og våre hunder vil forhåpentligvis nyte goder av disse ukene i kommende år
For HVFK kan vi åpne nytt år med en revitalisert webside. Denne har det vært jobbet med
med gjennom hele 2012 og vi fikk åpnet den i siste halvår. Justeringer må til underveis etter
hvert og i takt med klubbens utvikling. En stor jobb er gjort og god innsats fra web ansvarlig
og medhjelpere.
Dokumentasjon av prøver og utstillinger har fortsatt stor fokus i FKF og NKK. Det er viktig
at klubben etablerer en kontinuerlig kurs og kompetanse plan som setter folk i stand til å lede
disse aktiviteter. Kunnskap gir trygghet, og gjennomføringen får den nødvendige oppfølging
og dokumentasjon.
Endelig har det lykkes å starte dommerutdanning. To dommerkandidater har startet på veien
med målsetting til å bli dommer.
Gjennom de siste år ser vi en markert endring i økonomien for fuglehundprøver. Kostnadene
stiger jevnt og for noen prøver så mye at de kjente inntekter som påmeldingsavgift ikke
strekker til. Dette er et landomfattende problem og var mye diskutert på årsmøtet i FKF.
Den store prøven vi har, NM vinter, har et kostnadsnivå som krever sponsormidler i
sekssifrede beløp. Det er en formidabel oppgave å jobbe med sponsorer. Faktisk foregår dette
arbeidet gjennom hele året, det må tenkes budsjett i de enkelte bedrifter og søkes i riktig før
midler fordeles. Bedrifter må se nytten i det å være sponsor og det må legges opp et grundig
arbeide før en går i kontakt med næringslivet.
Sponsoransvarlige bør etableres i HVFK og etter mitt syn må det utarbeides en konkret plan
hvordan dette arbeide skal organiseres og dedikerte personer etableres til arbeidet.
Årsmøtet 2013 vil bli spesiell når vi kommer til valg. Spesielt fordi mangeårig sekretær,
økonomiansvarlig og materiellforvalter takker for seg etter flere tiår i klubbens tjeneste.
I det norske språk uttales det som ” å hoppe etter Wirkola” når en person har markert seg
dugelig i en oppgave, I dette tilfellet beskrives det som at det er gjort et solid stykke arbeid
gjennom flere, det er holdt kontinuitet som klubben definitivt har hatt svær stor nytte av.
Vi er mange som har lært mye og fortsatt har vi anledning til å be om råd og
erfaringskunnskap. Det setter vi stor pris på.
Nå er jo Wirkola hoppet forbi både på lengde og stilkarakterer, men han står tilbake og blir
husket for en stor innsats med gode prestasjoner gjennom mange år.
Slik vil også vår avtroppende sekretær bli husket.
Undertegnede er også avtroppende og har vært medlem i HVFK i syv år, to år som
styremedlem og fire som styreleder. Det har vært en bratt lærekurve i ett nytt miljø. Jeg har
lært mye og setter stor pris på de rundt med som har bidratt. Det har vært vist faglig innsats
entusiastisk og impulsiv interesse som har ført oss sammen til gode beslutninger ment til beste
for HVFK. Noen ganger har vel familien syntes det ble vel mye, men ”vi har stått han av”.
Jeg takker for meg og ønsker HVFK og dets medlemmer og det nye styret lykke til fremover.
Sak 5. Regnskap
Sak 6. Budsjett 2013

Sak 7
Plan for aktiviteter 2013
Januar/April - Okt/Des.
Dressurkurs i Harstad hver tirsdag kl. 2000. Oppmøte v/Plantasjen, Kila.
Dressurkurs Vesterålen i regi av Sortland Hundeklubb hver tirdag/torsdag.
Oppmøte Kleiva Landbruksskole kl. 1800. Avgift kr. 300,00.
02/2
Aversjonsdressur på rein. Sortland.
10/2
Klubbmesterskap UK/AK. Nordmela
11/2
Lagmatch. Nordmela
16/17/2 Vesterålsprøven UK/AK/VK. Nordmela
20/2
Årsmøte i Harstad
02/03/3 Lofotprøven UK/AK.
21/3
NM lag.
22/24/3 NM vinter.
23/24/3 Exit Cup.
Mai/Aug Aversjonsdressur på rein. Sortland.
25/5
Utstilling i Harstad
Juni
Jentegruppa. Oppfølgningskurs lerdueskying.
Juni
Heggen lufteområde. Dugnad rydding av kratt
Mai/August: Aversjonsdressur på sau. Harstad/Sortland/Lofoten.
Mai/September: Heggen lufteområde. Mandager samling kl.1900 m/kaffekok og hundepreik.
24/25/8 Melåprøven. UK/AK.
12/13/10 Vesterålsprøven. UK/AK/VK. Cacit
Oktober. Jentegruppa. Jakthundsamling/føring av hund.
Sak 8
Innkomne forslag.
1. Fra styret: Tilknyttning til FKF som eget forbund gjenom NKK
2. Fra styret: Godkjenning av ny klubblov i samsvar med FKFs lovmal rettet mot NKK.
Sak 9
Årets klubbhunder.
Alle medlemmer ble i klubbinfo 2/2012 bedt om å sende inn resultater for sine hunder innen
15. november. Dette er de hundene vi har fått resultater på:
Årets UK hund.
ES Bjørnåns E Speed Triple
SV Fallvindens D-Mattis
ES Pero

Magnus Dahlgren
Torgeir Dahl
Arne Eliassen

9 poeng
6 poeng
4 poeng

Årets AK hund.
Hadseløyas Slisch
Hadseløyas Iben
Hadseløyas Tooraloo 11

Erna Sommerhaug
Royer Martin Larsen
Royer Martin Larsen

3 poeng
2 poeng
2 poeng

Poengberegning: 1.UK/AK 3 poeng, 2.UK/AK 2 poeng, 3.UK/AK 1 poeng.
Årets klubbhund.
IS Hadseløyas Slisch
IS Hadseløyas Enya
SV Fallvindens C-Maile

Erna Sommerhaug
Finn Strandskog
Torgeir Dahl

14 poeng
12 poeng
7 poeng

IS Hadseløyas Nero
ES Bjørnåns E Speed Triple
IS Hadseløyas Iben
SV E-Aiva
SV Fallvindens D-Mattis

Magnus Dahlgren
Magnus Dahlgren
Royer Martin Larsen
Torgeir Dahl
Torgeir Dahl

6 poeng
4 poeng
3 poeng
2 poeng
2 poeng

Poengberegning for Årets klubbhund beregnes etter Norges Cupens regler.
Sak 10. Kontingent for 2014.
Sak 11. Valg
Følgende innstilling er kommet fra valgkomiteen.
Leder.:
Geir Birger Larssen, velges for 2 år.
Styremedlem: Per Jan Strøm, velges for 2 år.
Styremedlem: Royer Andre Larsen, velges for 2 år.
Varamedlem: Berit Hansen, velges for 1 år.
Varamedlem: Tor Kristian Asvald, velges for 1 år.
Ikke på valg: Dann-Roger Olsen, valg for 2 år i 2012, styremedlem.
Ikke på valg: Terje Kvilstad, valgt for 2 år i 2012, styremedlem.

Svein H Nicolaysen, leder.
Tor Kristian Asvald
Kjell A Myhra
Sak 12.
Eventuelt

Harstad den 31. januar 2013.

Arnfinn Abrahamsen
Sign. leder

Terje Kvilstad
Sign.styremedlem

Dann-Roger Olsen
Sign. nestleder

Geir-Vidar Haugen
Sign. styremedlem

Tor Kristian Asvald
Sign. varamedlem

Richard Sletten
Sign. styremedlem

Berit Hansen
Sign. varamedlem

