Årsmøte 2017
Vesterålen, 10. februar 2018 kl. 18.00
Reinstad Grendehus, Hognfjorden
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Sak 4. Årsberetning for 2017
Styret har bestått følgende medlemmer:
Leder
Liv-Jorunn Karlsen
Styremedlem
Anders Holte
Royer Andre Larsen
Kristin Solheim
Håkon A. Myhra

IPV
kasserer
nestleder
sekretær
IKT/WEB

Varamedlemmer
Terje Kvilstad
Tom Slettbakk

På valg
IPV
IPV (ønsker å fratre)
På valg
På valg
På valg

Klubbens utvalg har bestått av de følgende:
Dommerutvalg

Kjell A. Myhra, leder

Valgkomité

Per Jan Strøm, leder
Vivian Eriksen
Harald Leivseth

Revisor

Rune Ivertorp
Sigurd Tore Pettersen, vararevisor

Hjemmeside

Håkon A. Myhra, teknisk ansvar

Materialforvalter

Royer Andre Larsen

Aversjonsdressur
Harstad
Lofoten
Vesterålen

Richard Sletten
Reidar Håheim
Royer Andre Larsen

Heggen lufteområde

Richard Sletten 1. halvår 2017
Roger Liavik 2. halvår 2017

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
Royer-Andre Larsen

Andre aktiviteter
Klubbmesterskap
Utstilling
Dressurkvelder i Harstad
Apportkvelder i Harstad

Royer-Andre Larsen
Kristin Solheim
Ketil Sollid og Susan Angelica Persen
Frode Risdal

Medlemmer
Det har vært en god tilvekst av medlemmer. Klubben hadde 140 hovedmedlemmer i
2015. Pr. 31.12.2016 var det 158 hovedmedlemmer, 10 husstandmedlemmer og 3
æresmedlemmer - totalt 171 medlemmer.
Medlemstallet pr. 31.12.17 var 208 medlemmer.
Æresmedlemmer
Kjell A Myhra
Frode Risdal
Richard Sletten
Royer-Andre Larsen
Styremøter:
Styret gjennomført 5 styremøter og har i tillegg jevnlig kontakt og oppfølging gjennom
epost og telefonsamtaler for å følge opp aktiviteter og saker. Det er sendt ut informasjon
i form av eposter til medlemmene og klubbinfo. Opplysninger om planlagte aktiviteter og
rapport om gjennomførte arrangement blir også lagt ut på hjemmesiden og facebook
fortløpende.
Telefonmøte 23.3.17
Telefonmøte 08.05.17
Styremøte i Gausvik 04.07.17
Styremøte i Gausvik 17.10.17
Styremøte i Gausvik 21.11.17
Det er sendt ut 5 medlemsinfo/klubbinfo i 2017. Disse ligger også på hjemmesiden.
Richard har i mange år vært pådriver og hatt en hånd med i klubbens ulike aktiviteter og
han han vil fortsatt kunne bistå med Aversjonsdressur rein og med premier /pokaler til
NM. Ut over dette har Richard bedt om at styret finner andre som kan overta de
resterende oppgaver som han har. Dette gjelder:
Aversjonsdressurs sau: Richard ber om at styret finner ny ansvarlig for
aversjonsdressur – sau i Harstad. Her er han behjelpelig med opplæring.
Terreng komite på Andenes: Asle og Arnfinn følger opp evt sammen med Geir
Vidar.
Tilsyn ved Heggen lufteområde. Dette ivaretas av Roger Liavik og hans samboer.
Styret har vurdert at det er nødvendig å oppnevne noen komiteer slik at et par
klubbmedlemmer kan bistå styret med ulike oppgaver/områder. Jaktprøvekomite,
utstillingskomite/apportprøver, arrangementskomite/aktiviteter, aversjonsdressur og
Heggen lufteområde/treningsterreng er aktuelle komiteer/utvalg som styret kan inndele
sine oppgaver i og vi kan få engasjert flere av våre medlemmer.

Fjelltreningskurs
Det er ikke gjennomført fjelltreningskurs i 2017. Flere medlemmer har vist interesse for
fjelltreningskurset, men det er vanskelig med tilgang til treningsterreng. Statsskog
ønsket ikke å gi tillatelse til flere arrangement i Kongsvikdalen.
Jentesamling 13.-15. oktober 2017
Jentesamlinga er fortsatt et populært arrangement. Denne gangen ble jentesamlinga
arrangert på Leknes med Vanja Jakobsen, May Rita Alfheim og Vivian Eriksen i komiteen.
På fredag møtte 11 deltakere til bli-kjent kveld med felles middag, god stemning og
hundeprat. På lørdag var det trening på Bollemyra med Vanja som kjentmann og på
ettermiddagen stilte Reidar Håheim opp og hadde presentasjon av regler vedr. jaktprøve
og apport. Det ble også mulighet for deltakerne på avlegge apportprøve og noen hunder
fikk apport godkjent og det ble utsted apportbevis. Søndag stilte Reidar opp og var
dommer og instruktør på dagens trening på Bollemyra. Det var godt med ryper og god
trening for alle. Stor takk til jentene på Leknes for et flott arrangement og til Reidar som
satte av tid til oss.
I 2018 legges Jentesamlinga til Holdøya i Vesterålen hos Vivian Eriksen.
Aversjonsdressur
I 2017 har klubben utstedt 84 nye aversjonsbevis i tillegg til 13 som fornyet sine bevis.
Det er en formidabel innsats som legges ned i å rekruttere nye hundeeiere og tilby
aversjonsdressur av høy kvalitet til alle som ønsker dette.
Aversjonsdressur
Sau
Rein
Sum

Nye bevis
2017
64
20
84

Retest
2017
9
4
13

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 ryddig/dugnad er en forutsetning for å holde området i god
stand. Det ble gjennomført en dugnadskveld 21.06. med godt oppmøte. 15 medlemmer
har fikset gjerde og ryddet skog med håndsag og motorsag. Hjemmelagde kaker og
bålkaffe hører også til på dugnad. Det er fortsatt mye kratt som må bort, men gjerdet er
nå fikset. Takk til alle som hadde tid til å delta og til kakebakerne.
Richard Sletten har frem til sommeren 2017 hatt tilsyn med området. Richard har gjort
en flott innsats også på dette området men har bedt om at andre overtar ansvaret.
Roger Liavik og hans samboer har sagt seg villig til å ha ansvaret for lufteområdet. De
kjøper inn kaffe, sørger for vann og ved. Roger rapporterer til Liv-Jorunn ved behov.
Dommere
I dag har HVFK 6 dommere som alle er aktive og som bidrar med dømming på alle
klubbens arrangement og andre tilstelninger. Det er dommerne som er grunnfjellet i all
fuglehundsport og uten deres innsats ville ikke vi vært der vi er i dag. Klubben
arrangerer 5 jaktprøver og 8 aversjonsdressurprøver + 1 utstilling i løpet av året og i alle
disse arrangement bidrar dommerne. Klubben har 3 aversjon dressører blant dommerne
hvor 2 er aktive så en forstår at belastning er stor til tider.
Dommerutvalget har i løpet året arrangert 3 dommermøter hvor det er brukt en del tid

på revisjon av nye jaktprøveregler. Klubbene rundt omkring i det ganske land har
mottatt ett sett med forslag til nye regler som klubbens dommere som fagpersoner skulle
uttale seg om. Disse forslag med merknader tar klubbens representant med seg til
dommerkonferansen som arrangeres på Gardermoen den 18.-19. januar 2018. Her er er
det mange nye forslag til regelendringer, men alle disse blir nok ikke vedtatt.
Dommerutvalget har også brukt mye tid på å finne nye dommerkandidater til klubben og
har mottatt positivt svar fra 4 personer. Disse skal være oppmeldt innen 01.11.18 og
skal ha første tentamen primo august 2019 (Kongsvoll 1). Blir de godkjent her må de
gjennom 6 arbeid det neste året som settedommer og dommerelev. Eksamen på
Kongsvoll 2. august 2020.
Kjell A Myhra takker for seg etter mange år i dommerutvalget og som formann, og ber
om at noen andre overtar som leder for HVFK´s dommerutvalg.
Styret ønsker å takke Kjell for engasjement og gode innspill på styremøtene. ”Din
erfaring og bidrag i styret og på ulike arrangement hatt stor betydning. Vi har lært mye
av deg og du oppleves som en ryddig og reflektert dommer som er med å løfte frem
klubben på en god måte. ”
Vesterålsprøven – vinter, 18. og 19.02.17
Hovedkvarter: Nordmela grendehus, Andøy
Antall starter: 100 hunder (55 uk /ak, 30 vk kval og 15 vk finale) og 11 premieringer
totalt på prøven. Eneste hund fra Hvfk som ble premiert denne helga var ES Rabalfjellets
Zanto, e/f Arnfinn Abrahamsen med 2vk kval og 2vk ck finale. Utfordrende værforhold
var nok grunnen til at ikke flere ble premiert.
Følgende personer fra Hvfk var i prøvekomiteen. Liv-Jorunn Karlsen, Annika Holmgren,
Didrik Didriksen, Asle Skavdal, Reidar Håheim, prøvesekretær Håkon Myhra og
prøveleder Royer Andre Larsen. Malfred Slydal var ansvarlig for live oppdatering på nett.
Lofotprøven 11.-12.03.17
Hovedkvarter Storfjord camping. Større prøve enn forventet. Det ble satt opp ekstra
partier. 92 startende hunder. 16 premier. 20 vk og 72 uk /ak. Jegermiddag 44 personer.
Dommere fra Hvfk var Reidar Håheim, Frode Risdal og Ketil Sollid. I tillegg dommere fra
Bodø: Dagfinn Fagermo, Daniel Østensen og Geir Stenmark. NKK repr. Reidar Håheim.
To av klubbens dommere stilte på kort varsel for å få til gjennomføringen. Prøvekomite:
Didrik Didriksen, Håkon Myhra, Reidar Håheim og prøveleder Royer Andre Larsen.
Til neste år søkes det om 2 dagers VK.
Vinter-NM
For 32 gang arrangerte Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb NM Vinter for stående
fuglehunder. Det ble rekordoppslutning om arrangementet med ny rekord i antall
påmeldte og det ble hard konkurranse om de 200 plassene i VK.
NM Vinter Andøya er uten tvil blitt årets happening innen fuglehundsporten og i løpet av
NM helga ble det sendt totalt 35 partier ut i terrengene på Andøya. Det ble delt ut totalt
93 premieringer på 608 starter i løpet av NM helga.
Dette årlige vintereventyret startet onsdag kveld med møte for NM lag deltagerne,
lagledere og dommere. I år var det stort oppmøte og raseklubbene hadde med seg
mange interesserte og det var mye folk og god stemning under trekkingen av NM lag.
Torsdag var det opprop NM lag vinter hvor de tre presumptivt beste hundene fra hver
fuglehundrase konkurrerte om å bli norgesmester i NM lag.
Terrenget NM lag hadde fått tildelt var Lovika. Dagen startet med lokalt snødrev, men
dette bedret seg ut over dagen og til slutt trakk korthåret vorsteh det lengste strået og
ble kåret til norgesmester NM lag, etterfulgt av pointer og engelsk setter.

På fredag var det kvalifisering i VK samt kvalitetsparti som skulle ut i terrengene. I VK
skulle mange bli noen mindre og på lørdag startet semifinalen NM Vinter samt
kvalifisering i Appetitt Exit Cup og kvalitetsparti skulle ut i terrengene.
På kvelden var det jegermiddag og premieutdeling samt presentasjon av alle NM
finalister. Det var god stemning og veldig mange møtte opp på jegermiddagen.
På søndag stod 18 spente deltagere i NM finalen på oppropet og satte kursen mot
Skogvoll. Finalen i Appetitt Exit Cup gikk i Lovika. Et fantastisk vær med sol og gode
forhold i finaleterrenget på Skogvoll. NM finalen ble spennende og lang, men til slutt stod
breton Vakkuniva-Tarzans T/R Tindra og Joachim Almgren igjen som verdige vinnere av
NM Vinter 2017. En overlykkelig Jokke kunne løfte NM pokalen og dra hjem til Sverige
med NM trofeet for 2017.
Vinner av Appetitt Exit Cup 2017 ble HVFK medlem Asle-Geir Skavdal med ES
Varangerrypa's A-Ivo.
Overskuddet NM Vinter 2017 ble på 90 138,NM- Komite 2018
Royer Andre fortsetter som prøveleder for NM Vinter. Håkon har ansvaret for partilister
etc., resten av komiteen settes i egen arbeidsgruppe. Arbeidet med sponsor avtaler,
hotellreservasjon, dommere osv er godt i varetatt. Noen avtaler og reservasjoner inngås
samtidig som NM 2017 sluttføres.
Melåprøven, 26.-27.08.17
Hovedkvarter Sjøhuset i Gausvik. Prøveleder Liv-Jorunn Karlsen med Tom Slettbakk på
opplæring som prøveleder. Øvrige i komiteen var Kristin Solheim, Annika Holmstrøm og
Royer Andre Larsen. Dommere: Tore Hjellbakk, Svein Elvenes, Kjell A Myhra og Per
Erling Høvde.
Melåprøven er en liten og trivelig prøve som de siste årene har hatt god oppslutning. For
første gang på flere år var det 6 parti fordelt på 2 dager. Totalt 69 starter og 17
premieringer. Det var godt med ryper og fine forhold. I 2018 blir det 1 dags VK på
søndag i tillegg til kvalitetsparti.
Vesterålsprøven – Høst, 7.-8.10.17
3 kvalitetsparti og 2 VK parti på Lørdag, 3 kvalitets parti på søndag og VK finale på
Vedhøggan, Strengelvåg. Totalt 112 starter og 16 premieringer. God stemning og godt
fornøyd med Ringstad som lokasjon. 2 terreng i Bø med noe fuggel, i Sikan var det
minimalt med fuggel, mens det i Øksnes var det godt med fuggel i terrengene.
Alle våre jaktprøver er anerkjent/godkjent av NKK og resultater ligger på klubbens
hjemmeside.
Klubbmesterskap/Treningssamling - 11.02.17
Hovedkvarter Hongfjord grendehus. Klubbmesterskapet hadde 24 deltakere. 10 UK og 14
AK. Terreng var Godfjord og Myrland. Fint føre og godt med fugl. De fleste hadde sjanse
på fugl, men mestret ikke forholdene.
Vinner i AK ble pointer Hopfossens Nero e/f Raymond Klæboe. Ingen vinner i UK.
Dommere var Kjell A. Myhra, Svein Elvenes og Reidar Håheim. Prøveleder Royer Andre
Larsen
Treningssamlingen ble avholdt i Buksnes med 2 parti med 7 hunder på hvert. Finn
Strandskog og Royer Andre Larsen fungerte som instruktører. Gode tilbakemeldinger på
dette opplegget og mange fine talenter å se. Erna Sommerhaug, Laila Lochert og Vivian
Eriksen servert middag som Royer Andre hadde ordnet dagen før, samt kaker og kaffe på
huset til alle deltakerne ved dagens slutt.

Utstilling 20.05.17
Årets utstilling ble arrangert på Sandtorg uil´s klubbhus med Kristin Solheim som
utstillingsansvarlig. Øvrig komite var Liv-Jorunn Karlsen, Annika Holmstrøm, Monica og
Terje Kvilstad. 56 hunder fordelt på 8 raser deltok på utstillingen.
BIS
2BIS
3BIS
4BIS
5BIS

B Vanille Brevillaqua ,
SV Bikkjulf's Oscar,
KV Langsundets Ricco,
LV Langvassåsens Luna ,
ES Vargneset's Julie ,

E:
E:
E:
E:
E:

Johnsen, Oskar R B
Dustira, Anna
Storelv, Steinar K. Nordheim
Karlsen, Liv-Jorunn
Sandvik, Kari-Marie

Fuglehundkvelder i Harstad – Dressurtrening og apport
Dressur/sosialiseringskvelder i Harstad. Oppstart tirsdag 28.03.17, kl 19-20 på Stangnes
Båtforening sitt område. Etter påske var det tirsdager fra kl 20-21 på samme sted til
slutten av mai. Målgruppe var alle, men med fokus på unghund/valp i starten. Det var
stor interesse slik at gruppa ble delt i to ringer for valper og voksne.
Bolk 1: Grunndressur og sosial trening. Instruktører: Ketil Sollid (ukentlig) og Suzan
Angelica Persen (når hun hadde anledning) Suzan har instruktørutdanning fra
Hundskolan Vision. Dressurtema - sosial trygghet, sitt! med varierende grad av
provokasjon, kontakt-trening (lineføring) og innkalling.
Bolk 2: Apport trening ved Frode Risdal – fokus på dressur/lydighets apport. Holde-bærehente-avlevere. Avsluttes med apportprøve for å få apportbevis.
All informasjon er sendt i epost til alle medlemmene og lagt ut på vår Facebook side.
Representant til Fuglehundtinget
Håkon A. Myhra deltok på Fuglehundtinget 2017 som ble arrangert i Sandefjord.
Nye startkontigenter ble vedtatt i forbindelse med overgang til nytt datasystem med
pliktig påmelding på nett. Implementeringen av nytt jaktprøveprogram ble utsatt til
januar 2018 pga. mange jaktprøver på høsten og et nytt datasystem har nok noen
‘barnesykdommer’ i starten. Hans Einar Enoksen ble valgt til ny formann i FKF. Han er
godt kjent innad i HVFK og styret er meget godt fornøyd med at Hans Einar ble valgt.
Norsk Derby Lavland ble diskutert og en arbeidsgruppe jobber med å realisere et
høystatusløp for unghunder på lavland.
Komplett liste finnes på www.fkf.org sine nettsider.
Hvfk Appetitt cup
HVFK Cup har mange fordeler for klubben vår. Den engasjerer klubbens medlemmer og
gir deltagere på jaktprøver en ekstra dimensjon ved at de kan delta i klubbens
fuglehundcup. For klubben vil det også gi en god mulighet for å skaffe seg bedre oversikt
hvem av klubbens medlemmer som deltar på jaktprøver og ikke minst løfte frem og
profilere gode hunder i klubben som gjør det bra på jaktprøver.
For første gang i historien har vi full oversikt over hvilke hunder som er premiert
gjennom vinteren fra 01.01.2017. 62 premier har klubben sine hunder tatt. Nummer 1, 2
og 3 ble presentert på klubbens hjemmeside og disse vil motta forpremier fra appetitt.
Alle kan se fullstendig premieliste på hjemmesiden.

HVFK Appetitt Cup Vinter 2017
VK:
1 IS Hadseløya's Azzo (NO41137/14), eier/fører: Håheim, Reidar
2 ES Varangerrypa's A-ivo (NO35030/12), eier/fører: Skavdal, Asle-Geir
3 ES Rabalsfjellet's Zanto (NO41007/12), eier/fører: Abrahamsen, Arnfinn
AK:
1 ES Ildfoten's L-raider (NO42612/12), eier/fører: Karlsen, Karl
2 ES Harstadåsen's Simply The Best (NO42175/14), eier/fører: Stokkan, Hugo
3 IS Hadseløya's Casper (NO41138/14), eier/fører: Dahlgren, Magnus
UK:
1 P Ørntuas K Varg (NO41211/16), eier/fører: Klæboe, Raymond
2 GS DB Lina (NO51379/15), eier/fører: Knudsen, Nicholas
3 GS DB Varg (NO51374/15), eier/fører: Hansen, Jonas
HVFK Appetitt Cup Høst 2017
VK:
1 plass GS Trixie (20584/08) eier/fører: Bothner, Kristin og Esklid
2 plass IS Hadseløya's Azzo (NO41137/14) eier/fører: Reidar Håheim
3 plass IS Tuvberget's Lillegutt Å'de (NO52577/11) eier/fører: Royer Martin Larsen
AK:
1 plass GS Trixie (20584/08) eier/fører: Bothner, Kristin og Esklid
2 plass GS Gullura's Rappo (NO44557/11) eier/fører: Bothner, Eskild
3 plass ES Sognexpressen's Nda Tiki 3 (NO45197/15) eier/fører: Hartvigsen, Karl
UK:
1 plass GS Jimbalayas Chili (NO47652/16) eier/fører: Kornbakk, Trond-Arne
2 plass P Ørntuas K Varg (NO41211/16) eier/fører: Klæboe, Raymond
3 plass GS Gullura's Nicki (NO42191/16) eier/fører: Bothner, Kristin og Eskild

Sak 5. Regnskap
Klubbens regnskap er godkjent av revisor og viser et veldig godt resultat. Dette skyldes i
hovedsak at alle våre arrangementer er gjennomført på meget god måte med lave
kostnader som følge av høy dugnadsinnsats. Størst bidrag kommer fra NM vinter.
Aversjonsdressur har også bidratt veldig positivt. De gode overskuddet de siste årene
gjør at klubbens økonomiske stilling er meget tilfredsstillende. Viser til vedlagt regnskap.

Sak 6. Aktivitetsplan 2018
Januar
Jan/april
19.-21. jan.

Treningskvelder for medlemmer, Harstad og Vesterålen
FKF Instruktørkurs fase 1

Februar
03.02.
10.02.
10.02.
11.02.
17.-18.02.

Aversjonsdressur på rein, Sortland
Klubbmesterskap UK/AK, Reinstad Grendehus, Hognfjorden
Årsmøte, Reinstad Grendehus, Hognfjorden
Treningssamling, Reinstad Grendehus, Hognfjorden
Vesterålsprøven, Vinter. UK/AK/VK, Reinstad Grendehus, Hognfjorden

Mars
10.-11.03.
22.03.
22.-25.03.
24.-25.03.

Lofotprøven. UK/AK/VK
NM-Vinter Lag, Andøya
NM-Vinter. Andøya (UK/AK alle dager, VK fredag – søndag)
Exit Cup, Andøya

April
xx.xx.

Foredrag – Trening av unghund? Valpekurs?

Mai
xx.xx.
26. mai
Mai/august
Mai/sept.

Aversjonsdressur på rein. Sortland
Fuglehundutstilling, Stokmarknes
Aversjonsdressur på sau. Harstad, Lofoten og Vesterålen
Samling på lufteområde på Heggen mandager kl 19.00 Bålkaffe og
hundeprat

Juni
xx.xx.
29.-30. juni
1.juli

Instruktørkurs Aversjon
Apportprøvekurs med Ernst Evensen som instruktør og dommer
Klubbmesterskap Apport

August
xx.xx.
10.-12.08.
xx.xx.
25.-26.8

Aversjonsdressur på rein. Sortland
Duetrening, Senja
FKF Instruktørkurs fase 2
Melåprøven. UK/AK/VK (NB! Kun 1-dags VK på søndag)

September
28.-30.9.

Jentesamling på Holdøya i Vesterålen

Oktober
6.-7.
Okt/des.

Vesterålsprøven Høst. UK/AK/VK
Treningskvelder for medlemmer i Harstad og Vesterålen

November
xx.xx.

Foredrag – fjelltrening, Valpekurs / Unghundkurs?

Sak 7. Kontingent 2018
Styret foreslår uendret kontingent kr 250,- for hovedmedlemmer og kr 75,- for familiemedlemmer.

Sak 8. Budsjett for 2018
Forslag til budsjett for 2018 legges frem på årsmøtet.

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. I år var 16 hunder påmeldt i konkurransen.
For UK/AK så gir 1.UK/AK 3 poeng, 2.UK/AK 2 poeng og 3.UK/AK 1 poeng. For Årets
klubb-hund beregnes poengene etter Norges Cupens regler.
Årets hunder 2017:
VK: GS Trixie (20584/08) eier/fører: Bothner, Kristin og Esklid
AK: GS Trixie (20584/08) eier/fører: Bothner, Kristin og Esklid
UK: P Ørntuas K Varg (NO41211/16) eier/fører: Klæboe, Raymond
HVFK Appetitt Cup Vinter 2017
VK:
1 IS Hadseløya's Azzo (NO41137/14), eier/fører: Håheim, Reidar
2 ES Varangerrypa's A-ivo (NO35030/12), eier/fører: Skavdal, Asle-Geir
3 ES Rabalsfjellet's Zanto (NO41007/12), eier/fører: Abrahamsen, Arnfinn
AK:
1 ES Ildfoten's L-raider (NO42612/12), eier/fører: Karlsen, Karl
2 ES Harstadåsen's Simply The Best (NO42175/14), eier/fører: Stokkan, Hugo
3 IS Hadseløya's Casper (NO41138/14), eier/fører: Dahlgren, Magnus
UK:
1 P Ørntuas K Varg (NO41211/16), eier/fører: Klæboe, Raymond
2 GS DB Lina (NO51379/15), eier/fører: Knudsen, Nicholas
3 GS DB Varg (NO51374/15), eier/fører: Hansen, Jonas

HVFK Appetitt Cup Høst 2017
VK:
1 plass GS Trixie (20584/08) eier/fører: Bothner, Kristin og Esklid
2 plass IS Hadseløya's Azzo (NO41137/14) eier/fører: Reidar Håheim
3 plass IS Tuvberget's Lillegutt Å'de (NO52577/11) eier/fører: Royer Martin Larsen
AK:
1 plass GS Trixie (20584/08) eier/fører: Bothner, Kristin og Esklid
2 plass GS Gullura's Rappo (NO44557/11) eier/fører: Bothner, Eskild
3 plass ES Sognexpressen's Nda Tiki 3 (NO45197/15) eier/fører: Hartvigsen, Karl
UK:
1 plass GS Jimbalayas Chili (NO47652/16) eier/fører: Kornbakk, Trond-Arne
2 plass P Ørntuas K Varg (NO41211/16) eier/fører: Klæboe, Raymond
3 plass GS Gullura's Nicki (NO42191/16) eier/fører: Bothner, Kristin og Eskild

Sak 11. Valg
Valgkomiteen, v/Per Jan Strøm har levert følgende forslag:
Harstad 14/1-2018
Valgkomiteens forslag til valg på årsmøte 2018 i HVFK
Komiteen består av : Vivian Eriksen, Harald Leivseth og Per-Jan Strøm
Styre:
Anders Einar Holte - Gjenvalg 2 år
Håkon Myra
- Gjenvalg 2 år
Tom Slettbakk.
- Ny – erstatter Kristin Solheim som ikke tar gjenvalg
Velges for 1 år
Varamedlemmer: (velges for ett år)
Roger Liavik.
- Ny
Terje Kvilstad
- Gjenvalg
Valgkomiteen:
Alle tre tar gjenvalg
Leder av dommerutvalget:
Svein Elvenes
- Kjell A. Myra tar ikke gjenvalg
Revisor og vararevisor:
Gjenvalg på dagens
For valgkomiteen
Per-Jan Strøm

Gausvik, 24. februar 2018
Liv-Jorunn Karlsen
Leder
Anders Holte

Royer Andre Larsen

Styremedlem/Kasserer

Nestleder

Håkon A. Myhra
Styremedlem

Kristin Solheim
styremedlem/Sekretær

Terje Kvilstad
Varamedlem

Tom Slettbakk
varamedlem
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