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Sak 4 Årsberetning for 2014 
 
Styret har bestått av de følgende: 
 

Leder                 Per-Jan Strøm  Valgt for 1 år i 2014 
Nestleder    Dann-Roger Olsen Valgt for 2 år i 2014 

Anders Holte  Valgt for 2 år i 2014 
Royer Andre Larsen Valgt for 2 år i 2013 

    Berit Hansen  Valgt for 2 år i 2014  
 

          
Varamedlemmer                      Liv Jorunn Karlsen Valgt for 1 år i 2014   
    Jorunn Murb. Spaun Valgt for 1 år i 2014 
 

 
Klubbens utvalg har bestått av de følgende: 
 

Dommerutvalg  Kjell A. Myhra, leder 
    Svein Elvenes 
    Reidar Håheim 
 

Valgkomité   Kjell A. Myhra, leder (2013 for 1 år) 
    Erna Sommerhaug    (2013 for 2 år) 

Helge Linaker             (2013 for 3 år) 

     

  
       
Revisor Rune Ivertorp 

Sigurd Tore Pettersen, vararevisor 
 

Begge er oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet i 2013. 
 

Hjemmeside   Per Jan Strøm, redaksjonelt ansvar 
VIKT Consulting AS, teknisk ansvar, medio desember 2014 

              byttet til Håkon Myhra   
  

Materialforvalter   Richard Sletten 
 

Aversjonsdressur 
Andøy                            Tilbud gjennom Andøy JFF 
Harstad                          Richard Sletten 
Lofoten   Reidar Håheim 
Vesterålen   Royer Andre Larsen 
     
Lufteområde Heggenkollen Richard Sletten 
 

Klubbens jaktprøver i 2014 
Vesterålen vinter Royer Andre Larsen 
Lofotprøven Royer Andre Larsen 
NM vinter/Exit Cup Dann-Roger Olsen, Richard Sletten 



Melåprøven   Liv Jorunn Karlsen 
Vesterålen høst Dann-Roger Olsen, Royer A. Larsen og Berit Hansen 
 

Andre aktiviteter 
Klubbmesterskap Geir-Vidar Haugen, Royer Andre Larsen og Erna Sommerhaug 
Utstilling Stokmarknes Royer Andre Larsen, Erna Sommerhaug 
Apportkurs i Harstad  Frode Risdal 
Duetrening på Senja                 Dann Roger Olsen 
Dressur av fuglehund               Terje Kvilstad 
Foredrag med Mathias We. Terje Kvilstad 
Dressurkvelder i Harstad Svein H. Nicolaysen 
Jentesamling i Bø  Berit Hansen 
 

Medlemmer  
Klubben har 120 betalende hovedmedlemmer, 9 husstandsmedlemmer samt 3 æres-
medlemmer. Disse er Mikal Stenhaug, Kjell A Myhra og Frode Risdal.  
 

Representasjon 
Samarbeidsutvalget (SU) for Finnmark, Troms og Nordre Nordland har avholdt ett telefon-
møte juni samt ett møte i Tromsø. HVFK var ikke med på fysisk møte pga. forfall, men 
styreleder var tilgjengelig på telefon hvis behov. 

  

Fuglehundtinget (FKFs representantskapsmøte) ble avholdt i Fredrikstad, og her representerte 
Dann-Roger Olsen klubben.  
 

Generelt om aktivitetene 
I perioder har det vært stor møteaktivitet i styret. I tillegg til 6 ordinære styremøter (Et på 
Sortland og resten i Harstad kombinert med telefonmøter  
 

I januar ble det avviklet dressurtreningskvelder i Harstad som Svein H. Nicolaisen har ledet 
med kyndig hånd. Bra fremmøte med opptil 7-14 deltaker pr. kveld. Ny runde starter januar 
2015. 
 

I Harstad startet et apportkurs hvor 7 av klubbens medlemmer møtte på første samling i juni 
2013, kurset avsluttet i 2014. Ansvarlig for kurset var Frode Risdal. 
 

Helga 15-17/8. juni inviterte HJFF og HVFK klubbmedlemmene til å delta på duetrening på 
Senja. Instruktør var Odd Brede Sommarset. Det var utelukkende positive tilbakemelding på 
både det faglige og det sosiale fra de rundt 15 som deltok på samlingen.  
 

I november var Berit Hansen initiativtaker og primus motor for en jentesamling i Bø med 9 
deltakere. På programmet stod leirdueskyting, føring av hund, dressurtrening og duetrening 
v/Kjell A. Myhra . Gode tilbakemeldinger, og et flott tiltak hvor det er plass til flere deltakere 
ved neste samling! 
 
Aversjonsdressur  
På rein er det gjennomført 3 samlinger på Sortland. Vi har etter mange år hos Inga Siida  fått 
ett godt samarbeid. Med oppvarmet lavvo, 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. Samlingene er organiserte 
av Rikard Sletten, og aversjonsdressuren utført av Svein H. Nicolaisen og Jørn Johansen.  



Også på sau har det vært stor aktivitet med aversjonsdressur både i Harstad, Lofoten og 
Vesterålen i år. For Andøya har vi avtale med Andøy JFF. 
I Harstad har Rikard Sletten organisert samlingene mens Svein H. Nicolaysen, har stått for 
aversjonsdressuren. Et nytt dressurhalsbånd er kjøpt inn til Vesterålen, og her har Royer Andre 
Larsen organisert samlingene mens Svein Elvenes og Kjell A. Myhra har foretatt 
aversjonsdressuren. I Lofoten har Reidar Håheim gjennomført samlingene.  
Til sammen fikk 80 hunder tildelt aversjonsdressurbevis på sau og rein. Aversjonsdressur er   
et meget viktig bidrag for økonomien i klubben, stor takk til alle som har vært med på dette. 
      

Heggen lufteområde                                                                                                              
Dette er et populært tilbud for hundefolk i Harstad, og mye bålkaffe er kokt i løpet av året. 
Medlemmer av HJFF kan også  bruke området gratis.  
Richard har drevet litt vedlikehold av gjerder ol. I perioden. Skal vi klare å holde området i god 
stand er det viktig at de som bruker lufteområdet også stiller opp på dugnader!     
 

Avtaler med grunneiere-/lag  
HVFK har separate avtaler med 34 grunneierlag på Andøya om terrengleie. Disse er blitt 
reforhandlet i 2013 og løper til de blir sagt opp. Videre har klubben kontrakter med Myrland 
og Godfjordbotten grunneierlag. På Bø og i Myre har vi leiekontrakt på 5-6 terreng. Både 
Rikard Sletten og Berit Hansen har gjort en kjempejobb og sikret klubben gode terreng til våre 
jaktprøver de kommende år. 
I forbindelse med inngåelse av nye terrengleieavtaler fra 1.1. 2014 er det fra endel 
grunneierlag kommet fram stor misnøye med ulovlig trening på deres områder. Noen av disse 
grunneierlagene har vurdert å ikke forlenge kontrakten, men etter samtaler er disse nå på 
plass. Vi vil gjøre våre medlemmer oppmerksom på at for å kunne trene i disse terreng så må 
man ha grunneiers skriftlige tillatelse. Hvis man ikke har denne, og blir tatt for tjuv trening, så 
vil dette få konsekvenser både i forhold til HVFK og til Norsk Kennelklubb. Vi har 
terrengleieavtaler med 40 grunneierlag/-eiere og har ingen å miste. Skal NM vinter og 
Vesterålsprøvene fortsatt kunne arrangeres trenger vi alle disse terreng 
 
 

 
Økonomi.   
Klubbens økonomiske situasjon er svært god, det ble et pent overskudd i år på kr. 78869,30 
noe vi må si oss svært fornøyd med. 
 
Tabellen under viser hva våre arrangementer har bidratt med: 

 
 
Momsrefusjon for 2014 ble kr. 37094,00. 
 



NM vinter fikk et overskudd på kr.46401,00. Uten sponsorinntekter på ca.  kr. 150000,00 ville 
årets NM gått med kraftig 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 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.  
 
 

Leders betraktninger 2014/15. 
 
Vi har en klubb med god økonomi som gir oss muligheter for å utvikle denne videre 
Aktivitetsnivået i 2014 har vært stort med mange tilbud til våre medlemmer 
Dette ser vi betaler seg i en tid hvor alle andre klubber sliter med nedgang i 
medlemsmassen, så klarer vi å øke med tett på 20 medlemmer 
 
Kan fort tenkes at med alle de gode tilbudene vi har til våre medlemmer så kan det være 
årsaken 
 
I forbindelse med at Hallingdal Fuglehund klubb har søkt om å få overta som arrangør av 
NM-Vinter, så har FKF sent ut en høring med en del spørsmål til alle klubbene, for hvor 
de ønsker at NM-Vinter skal være. 
Resultatet av denne var at vel 85% svarte at NM-Vinter fortsatt skal være på Andøya. 
Dette kan sikkert tolkers på mange måter, men jeg velger å se det som en tillits 
erklæring fra fuglehund Norge for at vi har levert et godt konsept i alle år. 
 
En svært positiv sak er at vi har klart å rekruttere inn flere kvinnelige medlemmer, disse 
har bidratt godt i aktiviteter og også styrket våre utvalg og styre 
 
En stor utfordring for oss fremover er å klare å rekruttere inn nye dommerkandidater. 
Alderssammensetningen på våre dommere peker i feil retning og vi må ta et krafttak 
 
Det er fortsatt slik at det er noen få som gjør veldig mye og holder liv i klubben, de gjør 
at vi kan holde et høyt aktivitetsnivå, dette må vi klare å snu og få med flere 
 
Treningsterreng for våre medlemmer er også en sak vi har jobbet med, men ikke klart å 
lande. For å unngå press på våre gode prøveterreng tror jeg det er viktig at vi prioriterer 
dette arbeidet fremover 
 
Så har vi en ressursperson ved navn Richard Sletten, ham har vært primus motor og 
sekretær i NM-vinter i etter hva jeg kan klare å regne meg fram til 25 år, av de 30 vi 
runder i år. 
Dette har han gjort på en forbilledlig måte og lagt ned enormt med tid og kjærlighet i 
dette arbeidet 
Richard har nå meld at dette NM blir hans siste som prøvesekretær. 
Klubben er han stor takk skyldig for det arbeidet han har gjort over år, og vi håper vi kan 
få bruke han som mentor for de som skal ta over 
 
Dommere 
Klubben har pr. dato 8 dommere og en under utdanning 
Mange av våre dommere begynner å dra på åra og det er viktig at klubben har stor fokus 
fremover på å få rekruttert nye dommerkandidater 
 
 
 



Klubbmesterskap  
Klubbmesterskapet ble avholdt på Nordmela lørdag 9. februar. Det var et nydelig vær, og til 
tross for lite snø så var det nok ryper til at stort sett alle hadde sjanse på fugl. Klubbmester 
UK ble LV Fjordlandets Juno med eier/fører Liv-Jorunn Karlsen, mens klubbmester i AK ble ES 
Steinrabbens Shot med eier/fører Reidar Håheim.  
Dagen ble avsluttet med middag og sosialt samvær på Nordmela samfunnshus, med 
påfølgende treningsdag i marka.  
 
Vesterålsprøven, vinter  
Selv om det var færre startende i år enn i 2013 så ble det en trivelig helg på Andøya og 
Nordmela. Det ble servet skreimølja fra det rike havet utenfor på jegermiddagen, 
tilbakemeldingene var hyggelige og hundefolket ønsker seg tilbake neste år. Dessverre ble 
det ingen premieringsverdige situasjoner i VK - finalen. Fra klubbens ble følgende premiert:  
IS Hadseløya’s Enya Finn Arne strandskog 1.VK kval  
IS Ildfoten’s Ibber Geir Einar Solvang 2.UK  
ES Ildfoten’s L-Raider Karl Karlsen 3.UK  
 
Lofotprøven , vinter 
Mye vær og vanskelige ryper som gjorde at det bare ble en premiering. Allikevel en trivelig 
prøve, god stemning på Statles Rorbuer og flott gjennomført arrangement av 
prøvekomiteen.  
GS Høgtinden’s Perle-Felicia Geir Vidar Haugen 2.AK 
 
 
NM-Vinter 2014/Exit Cup/UK/AK  
Ca 600 hunder og nær det dobbelte antall mennesker preget Andøya den siste uka av mars. 
Da prøven startet var myrene delvis bare, men det lå noe snø langs elver og skogholdt. Etter 
hvert kom det mer snø som ga fine og jevne forhold. Selve arrangementet ble som vanlig 
avviklet på en flott måte av en dyktig NM-komite, og bare fornøyde deltakere å se fra hele 
Norges land.  
Vinner ble IS g-Tjikkom av Miessevárri med eier/fører Ronny Jørgensen med 1.VK med Cacit 
og kongepokal. Vi gratulerer også Gordonsetter-laget med seier i NM-Vinter lag 2014. 
Dessverre fikk vi ikke Norgesmesteren i år, allikevel fikk mange av klubbens medlemmer 
gode premieringer  
P Heinådalens Ask Jon Dagfinn Aspenes 1.VK kval Exit  
GS Klettkovens Zack Noblige Jan Hugo Holte 1.AK + 1.AK  
IS Tuvberget’s Lillegutt Å’de Royer Martin Larsen 1.AK + 2.AK  
IS Blålappen’s Nikko Karl Hartvigsen 2.AK  
P Hopfossen’s Way Karl Jordan 2.AK  
GS Patjanens Black Beauty Terje Kvilstad 3.AK  
GS Høgtinden’s Eika-Takira Geir-Vidar Haugen 1.UK  
GS Jimbalayas Balto Gøran Larsen 2.UK + 2.UK  
LV Fjordlandets Juno Liv Jorunn karlsen 2.UK  
 
 
 
 
 



Klubbutstilling – lørdag 24.5.14  
Utstillingen ble avholdt på Kleiva Landbruksskole. Det var 48 påmeldte hunder. Dommer var 
Aase Jakobsen og ringsekretær Einar Eliassen 
Været var litt kaldt, men ellers upåklagelig. Vi hadde ordnet med et stort partytelt, og hadde 
servering av kaffe, vafler, kake, pølser og brus. Det ble arrangert Barn og Hund der fem 
ekvipasjer deltok. Dessverre måtte markeringen av Hundens Dag utgå da materiellet fra NKK 
ikke rakk frem i tide. Det ble en flott dag, og resultatet som følger:  
1. BIS P BARENTSVIDDA'S C NANSEN, EIER GEIR BIRGER LARSSEN  
2. BIS SV Fallvinden's E Mikke, eier Frank Johansen  
3. BIS GS Itza's Kompis, eier Siri Kristine Knudsen  
4. BIS KLM Munsterholken's C Felix, eier Åge Brynjulfsen  
5. BIS LV Fjordlandet's Juno, eier Liv Jorunn Karlsen  
 
 
Duetrening på Senja 15. - 17.8.14  
Sammen med Fuglehundgruppa til Harstad Jeger og Fiskeforening ble det arrangert 
duetrening 15. – 17. august hos Odd Brede Sommarset. På samlingen trente man i rolige og 
kontrollerte fuglesituasjoner hvor man kan justere mye av det som har med hundens 
fuglearbeid å gjøre som f.eks. stand, ro og reis. De som deltok i år (11) stk. fra HVFK var godt 
fornøyde.  
 
 
Foredrag fredag 5. september I forkant av fjellkurset holder Hundskolan Vision v/Mattias 
Westerlund foredrag om praktisk jakttrening kl 18 på Sjøhuset i Gausvik. Hovedtema var 
trening i fjellet, forberedelse til jakt og jaktprøver osv. Her vil det garantert være mye å lære! 
Foredraget er åpent for alle; deltakere på fjell-treningen lørdag/søndag har gratis adgang, 
medlemmer i HVFK kr 150,- og andre kr 200,-  
 
 
Fjelltreningskurs med Hundskolan Vision med Mattias Westerlund 5. - 7. 9.14  
Kurset inneholdt en teoridel og en praktisk del, og handlet om hvordan man trener sin hund 
til en godt fungerende jakthund samt det praktisk arbeidet med dette. Første kursdag var en 
teoretisk gjennomgang/forelesning. Dag 2 og dag 3 ble praktisk jakttrening i Statsskog sitt 
terreng i Kongsvikdalen. Hovedkvarter var på Sjøhuset i Gausvik med Terje Kvilstad som 
kursansvarlig og vertskap sammen med flere av klubbens medlemmer.  
 
Vesterålsprøven Høst 2014  
Arrangert 11. – 12. oktober med prøvens hovedkvarter lagt til Ringstad Sjøhus i Bø. 
Prøveleder var Dann-Roger Olsen. På lørdag var det vanskelige forhold på grunn av mye 
nedbør. Allikevel ca 20% premieringer og ca 140 fugl ble observert i løpet av dagen. På 
søndag var været bedre og rypene fremdeles på plass. Av klubbens medlemmer ble 
følgende premierte:  
Lørdag  
2UK ES Porsangervidda's Mz Lizzi Hans-Mikal Jensen  
2AK GS Høgtinden's Eika-Takira Geir-Vidar Haugen  
1AK IS Hadseløya's Madam Mim Vivian Eriksen  
2VK GS Klettkovens Zack Noblige Jan-Hugo Holte 
Søndag  
1AK IS Blålappens Alfred Rune Bendiksen  
1AK IS Hadseløya's Alex II Royer Andre Larsen  



 
Melåprøven 23. -24.8.14  
Terrengene som ble brukt var Melåheia og Kongsvikdalen. Prøveleder var Liv Jorunn 
Karlsen. Hovedkvarteret i år var på Sjøhuset i Gausvik. På grunn av bare 5 påmeldte hunder 
til VK måtte denne avlyses. Tilbakemeldingen fra deltakerne var positive både i forhold til 
terreng med mye fuggel og lokaliteter. En liten og trivelig prøve med totalt 36 startende 
hunder. Av klubbens medlemmer ble følgende premierte:  
Lørdag  
2UK IS  Larsneset Lilja  Rune Pedersen  

 
Søndag  
1UK GS  Høgtindens Aiko  Stian Dybvik  
3UK IS  Larsneset Lilja  Rune Pedersen  
2AK GS  Krabbenesmyras A-Cita  Terje Kvilstad  

 
 
 
 

 
Sak 7 Aktivitetsplan 2014  
 

Jan/april Dressurtrening i Harstad. Mandager kl 1900 
Januar  Aversjonsdressur på rein. Sortland 
Februar Klubbmesterskap UK/AK. I Vesterålen 
Februar Vesterålsprøven, Vinter. UK/AK og VK. Bø 
Februar Årsmøte. Harstad 
Mars  Lofotprøven. UK/AK. Hagstua  
Mars  NM-Vinter Lag. Andøya 
Mars  NM-Vinter. Andøya 
Mars  Exit Cup. Andøya 
Mai  Utstilling. Sortland 
Mai  Aversjonsdressur på rein. Sortland 
Mai/august Aversjonsdressur på sau. Harstad, Lofoten og Vesterålen. 
Mai/sept. Samling hver mandag kl 19 på Heggen lufteområde. Bålkaffe og hundeprat.  
Juni  Duetrening. Senja 
August  Aversjonsdressur på rein. Sortland 
August. Melåprøven. UK/AK/VK. Storjorda 
August  Fjelltrenings V/Mathias Westerlund 
Oktober Vesterålsprøven Høst. UK/AK/VK - Bø 
Okt/Nov Jentesamling 
Okt/des. Dressurtrening i Harstad.  
 
 
Sak 8  Kontingent 2015 
 
Beholde dagens satser 
 
 
 
 



Sak 9 Innkomne forslag. 
 
Følgende forslag er innkommet: 
 
Æresmedlem  - Richard Sletten  
Gullmerke       - Dan Roger og Geir Vidar 
 
 
Sak  10 Årets klubbhunder. 
Som tidligere år er alle medlemmer som har hunder som har oppnådd jaktprøveresultater i 
løpet av året bedt om å sende inn disse til klubbens sekretær 
For UK/AK beregnes poengene slik; 1.UK/AK gir 3 poeng, 2.UK/AK gir 2 poeng mens 3.UK/AK 
gir 1 poeng. For Årets klubbhund beregnes poengene etter Norges Cupens regler. 
         
Årets UK hund 
IS Hadseløyas Alex   Royer Andre Larsen  23 p 
GS Jimbalayas Balto   Gøran Larsen   14 p 
GS Høgtindens Eika-Takiri  Geir-Vidar Haugen    6 p 
IS Hadseløyas Izabella  Magnus Daklgren    6 p 
IS Hadseløyas Madam Mim  Vivian Eriksen    3 p 
ES Porsangerviddas MZ Lissi Hans  Mikal Jensen     2 p 
 
Årets AK hund 
GS Klettkovens Zack Nobile Jan Hugo Holte  6 p 
(ved poenglikhet vinner yngste hund) 
P  Barentsviddas B Sortebill  Geir B Larsen   6 p 
IS Tuvbergets Lillegutta a`de  Royer Martin Larsen  5 p 
IS Hadseløyas Alex   Royer Andre Larsen  3 p 
IS Hadseløyas Madam Mim  Vivian Eriksen  3 p 
GS Høgtindens Perle-Felicia  Geir-Vidar Haugen  2 p 
GS Høgtindens Eika-Takira  Geir-Vidar Haugen  2 p 
 
Årets klubbhund 
GS Klettkovens Zack Nobile Jan Hugo Holte  8 p 
IS Hadseløyas Alex   Royer Andre Larsen  7 p 
IS Hadseløyas Enya   Finn Strandskog  7 p 
GS Høgtindens Perle-Felicia  Geir-Vidar Haugen  6 p 
P  Barentsviddas B Sortebill  Geir B Larssen  6 p 
IS Hadseløyas Izabella  Magnus Dahlgren  4 p 
GS Høgtindens Eika-Tarika  Geir-Vidar Haugen  4 p 
IS Tuvbergets Lillegutt a`de  Royer Martin Larsen  3 p 
IS Hadseløyas Madam Mim  Vivian Eriksen  3 p 
GS Jimbalayas Balto   Gøran Larsen   2 p 
 

 
 
 
 
 
 



Sak 11 Valg 
 
Følgende innstilling er kommet fra valgkomiteen. 
 
Leder.:  Dann Roger Olsen, velges for 2 år. 
Styremedlem: Royer Andre Larsen, velges for 2 år. 
Styremedlem: Liv Jorunn Karlsen, velges for 2 år 
 
Varamedlem: Terje Kvilstad, velges for 1 år. 
Varamedlem: Håkon Myhra, velges for 1 år. 
 
Ikke på valg: Anders Einar Holte, valg for 2 år i 2014, styremedlem. 
Ikke på valg: Berit Hansen valgt for 2 år i 2014, styremedlem. 
 
Valgkomiteen : 
Erna Sommerhaug (2013 for 2 år) – Leder 
Jan Helge Linaker  (2013 for 3 år)  
Nytt medlem – forslag legges frem på årsmøtet 
 
Revisor og vararevisor: 
Rune Ivertorp 
Sigurd Tore Pettersen, vararevisor 
 

 
 
 
Harstad, den 1. februar 2015. 
 
 
Per Jan Strøm   Dann Roger Olsen   Anders Holte    
sign. Leder   sign. Styremedlem   sign. Styremedlem 
 
 
Royer Andre Larsen  Berit Hansen                 Liv Jorunn Karlsen 
sign. Styremedlem  sign. Styremedlem  sign. Varamedlem 
 
Jurunn Murberg Spaun 
sign. Varamedlem 


