Årsmøte 2016
Harstad, 23. februar 2017 kl. 18.00
PP-tjenestens lokaler, Håkonsgate 4 - 2. etg
– inngang på baksiden av bygget
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Har du husket å betale medlemskontingent for 2017?

Sak 4. Årsberetning for 2016
Styret har bestått følgende medlemmer:
Leder
Dann-Roger Olsen

Trekt seg 12.10.16

På valg 2017

Styremedlem
Anders Holte
Liv-Jorunn Karlsen
Royer Andre Larsen
Håkon A. Myhra

kasserer
nestleder
materialforvalter
IKT/WEB

IPV
På valg 2017
På valg 2017
IPV

Varamedlemmer
Erna Sommerhaug
Kristin Solheim

sekretær

På valg 2017
På valg 2017

Klubbens utvalg har bestått av de følgende:
Dommerutvalg

Kjell A. Myhra, leder

Valgkomité

Vivian Eriksen
Jan Helge Linaker
Per Jan Strøm

Revisor

Rune Ivertorp
Sigurd Tore Pettersen, vararevisor

Hjemmeside

Håkon A. Myhra, teknisk ansvar

Materialforvalter

Royer Andre Larsen

Aversjonsdressur - sau
Harstad
Lofoten
Vesterålen

Richard Sletten og Svein Harald Nicolaisen
Reidar Håheim
Kjell A Myhra og Royer Andre Larsen

Aversjonsdressur – rein, Sortland
Richard Sletten og
Svein Harald Nicolaisen
Reidar Håheim
Kjell A Myhra
Heggen lufteområde

Richard Sletten

Terreng ansvarlig /Andøy
Richard Sletten
Asle Skavdal
Arnfinn Abrahamsen
Prøveledere
Vesterålen vinter
Lofotprøven
NM vinter/Exit Cup
Melåprøven
Vesterålen høst

Royer-Andre Larsen
Royer-Andre Larsen
Royer-Andre Larsen
Liv-Jorunn Karlsen
Dan-Roger Olsen

Andre aktiviteter
Klubbmesterskap
Utstilling
Dressurkvelder i Harstad

Kjell A. Myhra
Royer-Andre Larsen
Svein Harald Nicolaysen

Medlemmer
Klubben har pr. 31.12.2016, 158 hovedmedlemmer (140 hovedmedlemmer i 2015), 10
husstandsmedlemmer og 3 æresmedlemmer Kjell A Myhra, Richard Sletten og Frode Risdal.
Æresmedlem Mikal Stenhaug er dessverre gått bort. Anders Einar Holte representerte HVFK i
bisettelsen. Mikal ble hedret med 1 minutts stillhet på Vesterålsprøven høst. – HVFK har totalt 171
medlemmer.
Styremøter
I perioden har det vært avholdt 4 styremøter. Første styremøte ble avholdt på Sortland i mai 2016
med konstituering av styret og 3 telefonmøter høsten 2016. Vår erfaring er at konstituering av styret
med fordel kan gjøres så snart som mulig etter årsmøtet, gjerne i etterkant av årsmøtet om mulig.
Styret har fra oktober 2016 og fram til årsmøtet hatt jevnlig kontakt pr telefon og på epost slik at alle
aktiviteter er klar for gjennomføring i tråd med aktivitetsplanen som ligger på vår hjemmeside. Det er
alltid mye arbeid med Vinter-NM, men med Royer Andre på plass som prøveleder allerede i mai kom

klubben raskt i gang med å sette sammen NM-komiteen, finne sponsorer, avtale med dommere og
bestilling av fly til langreisende. Største enkeltsak var nok melding fra leder til alle klubbens
medlemmer ved leders fratredelse. Denne ble fulgt opp med informasjon fra styremedlemmene og
saken anses som løst.
Representasjon
Fuglehundtinget (FKFs representantskapsmøte) ble avholdt i Drammen, 11. juni. Det var ingen fra
styret som kunne delta og Knut Fredheim fra Midt-Troms Fuglehundklubb fikk med seg våre 2 stemmer
til tinget.
Dressurkvelder
I januar - april ble det avviklet dressurtreningskvelder i Harstad som Svein Harald Nicolaisen har ledet
med kyndig hånd. Det er stor interesse for dressurkvelder og et ønske om at treningstilbudet kommer i
gang igjen.
Fjelltreningskurs, 2. - 4. September 2016
Fjelltreningskurs med Mattias Westerlund er fortsatt populært. Det var godt oppmøte på kurskvelden
som innledet treningshelga. Inngangsbillett og loddsalg med sponset premier. XXL, Troll og Mattias
Westerlund var med å dekke noe av instruktørutgiftene sponset oss med premier. Kurset var fulltegnet
(10 plasser), samt et par på venteliste.
Jentesamling 14. - 16. oktober
Jentesamlinga er blitt et populært, årlig arrangement. Etter flere år ute hos Berit i Bø ble
jentesamlinga nå arrangert i Gausvik med Line Kvilstad, Kristin Solheim og Liv-Jorunn Karlsen i
komiteen. På fredag møtte 12 deltakere til bli-kjent kveld med felles middag, god stemning og
hundeprat utover kvelden. På lørdag var det først trening på føring av hund i marka og deretter
duetrening. I år var jentesamlinga litt tidligere i oktober med godt vær, litt kaldt for gruppa som gikk i
fjellet hvor sola ikke kom til mens den andre gruppa som gikk i lavere terreng fikk nyte høstsola. Lite
fuggel å se for begge partiene. Etter en tur i fjellet ble det duetrening i regi av Kjell A. Myhra. Alle
hundene fikk prøve seg på duer i ønskede situasjoner og under kontrollerte forhold fra unghunder som
fikk en forsiktig introduksjon til duene og til de mer erfarne som kunne øve på ro i oppflukt. Stor takk
til Kjell og Frode som stilte opp på klubbens jentesamling som erfarne veiledere og brukte lørdagen sin
i marka når de helt sikkert hadde egne hunder og annet som de kunne brukt helga på.
I 2017 er det forslag på at Jentesamlinga arrangeres på Leknes med Vanja Jakobsen og May Rita
Alfheim som vertsskap.
Terreng Andøy:
Gruppa som arbeider med terreng på Andøy er Richard Sletten, Asle Skavdal og Arnfinn Abrahamsen.
Gruppa styrer all bruk av terreng til prøver i Andøy kommune. De sørger for å orienterer
grunneierne/reineiere før og etter NM og søker fritak fra bandtvangen dersom dette behøves. Gruppa
har i dag kontrakt med 34 grunneierlag/eiere.
Aversjonsdressur
I år har klubben utstedt 83 nye aversjonsbevis i tillegg til 13 som fornyet sine bevis. Det er en
formidable innsats som legges ned i å rekruttere nye hundeeiere og tilby aversjonsdressur av høy
kvalitet.
Aversjonsdressur
Sau
Rein
Sum

Nye bevis 2016
62
21
83

Retest 2016
8
5
13

Nye bevis 2015
42
24
66

Retest 2015
7
8
15

Instruktører har vært Svein Harald Nicolaisen, Kjell A. Myhra og Reidar Håheim, i tillegg har Richard
Sletten og Royer A. Larsen vært med på å gjennomføre samlingene.
Vi er alle tjent med et godt samarbeid med sau og rein eiere, dette er et bidrag som kommer mange til
gode. Aversjonsdressur er en stor og viktig inntektskilde for klubben, stor takk til alle som har bidratt!
Heggen lufteområde
Dette er et populært tilbud for hundefolk i Harstad, og mye bålkaffe kokes i løpet av året.
Vegetasjonen gror raskt, og skal klubben klare å holde området i god stand er det viktig at de som
bruker lufteområdet også stiller opp på annonserte dugnader. Det planlegges stor dugnad våren 2017.
Dommere

Klubben har i dag 6 dommere.
Kjell A Myhra
Svein Elvenes
Frode Risdal
Tore Hjellbakk
Reidar Håheim
Ketil Sollid
For å kunne arranger jaktprøver i fremtiden er vi helt avhengig av å ha dommere. I tillegg til at det
lokale dommerutvalget fortløpende vurderer kandidater ønsker man også tips og forslag på nye
dommer-kandidater.
Klubbmesterskapet
Klubbmesterskapet var på Stormyran på Øksnes andre helga i februar 2016. Ansvarlig Kjell A Myhra.
Dommere Reidar Håheim og Kjell A Myhra. 28 starter med vinner i AK – IS Hadseløyas Isabella,
Magnus Dahlgren og vinner i UK - IS Hadseløyas Aya, Royer Ander Larsen . På 2. plass UK - ES
Uræd´s Saga, Ørjan Løvdahl
WEB side
Hjemmesiden er flitting brukt av arrangører på ulike arrangement og har et imponerende stort
besøkstall. I løpt av NM Helga 2016 var det 13.376 unike besøkende.
Vesterålsprøven Vinter, 13. – 14. Februar - Nordmela
Hovedkvarter var på Nordmela grendehus med Royer Andre Larsen som prøveleder. Totalt 125 starter
og 26 premieringer.
Lofotprøven, 5.-6. mars 2016
I år var prøvens hovedkvarter lagt til Storfjord Camping, Leknes i Lofoten med prøveledere Royer
Andre Larsen. Totalt 67 starter og 15 premieringer.
NM Vinter Andøya 2016
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb arrangerte NM Vinter for stående fuglehunder for 31. gang i
tidsrommet 17.-20. mars 2016.
NM Vinter 2016 stod i fare for å regne bort, men dagen før NM lag gikk av stabelen så begynte det å
snø og været ble kaldere. Akkurat tidsnok til å få helt greie forhold ute i terrengene. Prøvekomiteen
NM Vinter 2016 var helt ny og primus motor NM Vinter Richard Sletten hadde overlatt stafettpinnen til
oss. Arrangementskomiteen stod nærmest på bar bakke med null kroner i sponsortinntekter og det ble
satt i gang en omfattende jobb med å skaffe sponsorinntekter. Å skaffe sponsorer såpass kort tid i
forveien var ingen lett oppgave, men Norgeshus, Spar, Garmin, Troll og Andøy kommune ble
sponsorer. Målet var å snu en negativ utvikling og komme i balanse med arrangementet, i alle fall
forsøke å gå i null etter underskudd for NM Vinter 2015.
Med god logistikk og jobbingen ser vi at det er mulig å gjøre store innsparinger flere steder uten at det
går ut over kvaliteten på arrangementet.
Samarbeidet med Andrikken Hotell og deres direktør fungerte prikkfritt. Vi opplevde ledelsen på
Andrikken Hotell som meget løsningsorientert og veldig imøtekommende til enhver tid. NM Vinter 2016
fikk gode skussmål fra deltagere, dommere, FKF og NKK. Jaktprøven er godkjent av NKK og alle
regler og prosedyrer ble fulgt under arrangementet. NM Vinter 2016 gikk med 59.059,- i overskudd.
Stor takk til arrangementskomiteen!
Melåprøven 20. - 21. august
Siden Melåprøven skulle arrangeres 20. og 21. august ble det søkt om dispensasjon fra
båndtvangbestemmelsene lørdag 20. august. I brev fra Harstad kommune, signert av rådmann og
enhetsleder, har vi mottatt et positivt svar på dette. I tillegg skriver de:
”Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb har i flere år benyttet det omsøkte området til
jakthundprøver for stående fuglehunder. Det arbeidet som utføres av Harstad og
Vesterålen Fuglehundklubb for hundesporten står det stor respekt av.
Jakthundene som skal starte på prøven er «sauereine» og skal dermed ikke komme i
konflikt med næringsinteresser som landbruk og reindrift.”
Hovedkvarter var lagt til Sjøhuset i Gausvik med Liv Jorunn Karlsen som prøveleder. Totalt 53 starter
og 17 premieringer.

Vesterålsprøven 8. - 9. oktober 2016 – Bø i Vesterålen
Prøveleder var Dann Roger Olsen, og hovedkvarteret var på Ringstad sjøhusvamping. Berit Hansen
hadde skaffet terreng og gjort avtaler med grunneierne. Prøven ble avviklet under fine forhold med sol
fra klar himmel begge dager. Minusgrader på natten resulterte i rim på bakken om morgenen. Det ble
benyttet tre terreng i Bø og to terreng på Myre i Vesterålen. Ellers ble prøven avviklet på tradisjonelt
vis. Prøven hadde 32 starter i UK, 24 i AK og 30 som stilte i VK. VK finale ble gjennomført med 10
hunder. Det ble delt ut totalt 9 premier, og vinner med 1VK ble IS Hadseløya’s Azzo med fører Reidar
Håheim.
Utstilling
Utstillingen ble arrangert på Trolldalen camping på Stokmarknes, lørdag 28. mai med Royer-Andre i
spissen for utstillingskomiteen. De 58 påmeldte hundene ble bedømt av dommer Lena Nordin fra
Kiruna. BIS ble P Barentsvidda’s D Wind Cries Mary til Geir Birger Larsen.
Sak 5. Regnskap med revisors rapport
Regnskapet ettersendes når det er revidert.
Sak 6. Budsjett for 2016
Ettersendes
Sak 7. Aktivitetsplan 2017
Tid
Aktivitet
Jan/april
Dressurtrening
28.1.
Aversjonsdressur
på rein
11.2.
Treningssamling og
Klubbmesterskap
UK/AK
18.2.-19.2. Vesterålsprøven,
Vinter
UK/AK/VK
23.2.
Årsmøte
11.3.-12.3. Lofotprøven
UK/AK/VK
30.3.
NM-Vinter Lag,
31.3.-2.4
NM-Vinter
Kvalitetsparti
UK/AK
Exit Cup
5.-7.5.
Jakthund
grunnkurs
20.5.
Utstilling i gr. 7 –
Stående fuglehund
Mai
Aversjonsdressur
på rein
Mai/august

Aversjonsdressur
på sau

Mai/sept.

Samling på
lufteområde hver
mandag kl 19.
Bålkaffe og
hundeprat.
Dugnad på
lufteområdet i
løpet av våren.
Duetrening.
Instruktørkurs
Aversjon

Juni
Juni

Sted
Harstad
Sortland

Ansvarlig

Dommere/Instruktører

Richard Sletten

Hognfjord

Royer Andre
Larsen

Nordmela

Royer Andre
Larsen

Svein Nicolaisen
Kjell A Myhra
Svein Elvenes
Kjell A Myhra
Reidar Håheim
NKK representant
Reidar Håheim

Harstad
Leknes

Styret i HVFK
Royer Andre
Larsen
Royer Andre
Larsen

Andøya

Gausvik

Trude Langstrand

Harstad

Liv-Jorunn
Royer-Andre
Kristin Solheim

Sortland

Richard Sletten

Svein Nicolaisen
Kjell A Myhra
Reidar Håheim

Harstad,
Lofoten
og
Vesterålen
Heggenlollen,
Harstad

Som 2016

Alle medlemmer

Richard Sletten
Svein Nicolaisen
Grytting

Kjell A Myhra

August
26.-27.8.
September
Oktober
Oktober
Okt/des.

Aversjonsdressur
på rein.
Melåprøven. UK/AK

Sortland

Foredrag og
Fjelltreningskurs
Vesterålsprøven
Høst. UK/AK/VK
Jentesamling

Ikke
avklart

Gausvik

Leknes

Liv-Jorunn
Karlsen
Hundskolan Vision
Mattias Westerlund

Vanja Jakobsen
May Rita Alfheim

Dressurtrening i
Harstad

Målsetting er å arrangere et par treningssamlinger i løpet av året.
For eksakte datoer og mer informasjon se aktivitetsplan på hvfk.org. Her legges det fortløpende ut
oppdatert informasjon i forkant av arrangement.
Sak 8. Kontingent 2018
Styret foreslår uendret kontingent kr 250 for hovedmedlemmer og kr 75 for familie-medlemmer.
Sak 9. Innkomne forslag
Det er ikke mottatt forslag som skal behandles av Årsmøtet.
Sak 10. Årets klubbhunder.
Medlemmer med hunder som har oppnådd jaktprøveresultater er bedt om å melde inn disse til
klubben. Det ble meldt inn resultater på 9 hunder innen fristen. Ved poenglikhet går yngste hund
foran.
Årets UK hund: IS Hadseløyas Aya, Royer Andre Larsen, 37 poeng
2. IS Hadseløyas Azzo, Reidar Håheim, 20 poeng
3. IS Hadseløyas Kasper, Magnus Dahlgren, 14 poeng
Årets AK hund: IS Hadseløyas Azzo, Reidar Håheim, 6 poeng
2. P Barentsvidda’s D Wind Cries Mary, Geir Birger Larsen, 5 poeng
3. IS Hadseløyas Izabella, Magnus Dahlgren, 3 poeng
Årets klubbhund: IS Hadseløyas Azzo, Reidar Håheim 21 poeng
2. IS Hadseløyas Aya, Royer-Andre Larsen, 7 poeng
3. IS Hadseløyas Kasper, Magnus Dahlgren 4 poeng
Det er langt flere av klubbens medlemmer som har stilt hund til prøve og fått premieringer. Med ny
prosedyre for fortløpende registrering av resultater fra jaktprøver og utstilling i 2017 håper vi å på se
flere av klubbens hunder på lista over mulige kandidater i årene fremover. Regler for rapportering
ligger på hjemmesiden: hvfk.org. To sentrale ting for å kunne registrere er at du må være medlem i
HVFK og resultatet må rapporteres inne tre dager etter avviklet prøve.
For VK/AK/UK gis det poengberegning etter til en hver tid gjeldende regler. Utstillingsresultat vil også
få poengberegning etter oppsatte regler fra 2017.
Sak 11. Valg
Forslag fra valgkomiteen legges frem på årsmøte.
I valgkomiteens innstilling hensyntas det §3.4 i klubbens vedtekter som sier det bør tilstrebes en
geografisk fordeling av styrets medlemmer.
Gausvik, 16. februar 2017

Liv-Jorunn Karlsen
Fungerende leder

Anders Holte
Styremedlem/Kasserer

Royer Andre Larsen
Styremedlem

Håkon A. Myhra
Styremedlem

Erna Sommerhaug
Varamedlem

Kristin Solheim
Varamedlem/Sekretær

