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Sak 4. Årsberetning for 2018
Styret har bestått følgende medlemmer:
Leder
Liv-Jorunn Karlsen
Styremedlem
Anders Holte
Royer Andre Larsen
Tom Slettbakk
Håkon A. Myhra

På valg
kasserer
nestleder
sekretær
IKT/WEB

Varamedlemmer
Terje Kvilstad
Roger Liavik

IPV
På Valg
På Valg
IPV
På valg
På valg

Klubbens utvalg har bestått av de følgende:
Dommerutvalg

Svein Elvenes

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

Roger Liavik

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

Royer-Andre Larsen
Royer-Andre Larsen
Royer-Andre Larsen
Tom Slettbakk
Liv-Jorunn Karlsen

Andre aktiviteter
Klubbmesterskap
Utstilling
Dressurkvelder i Lofoten

Royer-Andre Larsen
Royer-Andre Larsen
Vivian og Hans Einar Eriksen

Medlemmer
Det har vært en god tilvekst av nye medlemmer, samtidig som noen er slettet på grunn
av manglende betaling. Pr. 31.12.2018 var det 248 betalende hovedmedlemmer, 16
husstandsmedlemmer og 4 æresmedlemmer.
Æresmedlemmer
Kjell A Myhra
Frode Risdal
Richard Sletten
Royer-Andre Larsen
Styremøter:
Styret har gjennomført 4 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.
Det er sendt ut 4 medlemsinfo/klubbinfo i 2018. Disse ligger også på hjemmesiden.
Richard Sletten har i mange år vært pådriver og hatt en hånd med i klubbens ulike
aktiviteter og han har fortsatt bistått med Aversjonsdressur rein samt sau i Harstad og
med premier /pokaler til NM.
I 2018 har det blitt gitt opplæring og utdanning til nye medlemmer i form av:
Fase 1-Grunnkurs til 10 deltakere som alle fullførte og ble godkjent som FKF
instruktør-fase 1.
Aversjonsdressur: 7 nye instruktører har blitt utdannet i 2018. Klubbens erfarne
instruktører har sammen med Richard bistått nye instruktører for å få nok
godkjente elevarbeid. Fire har fått nok elevarbeid og er godkjent av NJJF som
aversjonsinstruktør og i løpet av våren vil de tre siste bli ferdig.
Opplæring til ny prøveleder for jaktprøver
Kurs/treningshelg i apportprøve som jaktprøvegrein.
Det er også flere medlemmer som har bistått i arrangementskomiteer i forbindelse med
jaktprøver, utstilling og andre aktiviteter som jentesamling og klubbmesterskap. Vi har
fortsatt en jobb å gjøre for å få fordelt oppgaver ut til ulike komiteer.
Jentesamling 28.-30. September 2018 og FKF’s Fase2 kurs.
Jentesamlinga er fortsatt et populært arrangement. Årets samling var lagt til Holdøy i
Vesterålen og det ble samtidig holdt FKF’s Fase2-kurs for 3 anbefalte medlemmer av
klubben.
Kurset ble holdt med utgangspunkt i Holdøya og i terrenget litt lenger sør. Et forferdelig
vær lørdag med enorme nedbørsmengder ga utfordringer nok både for deltakere og
instruktører og de som frivillig stilte opp med egne hunder. Det som var bekker på tur
innover i Vaterfjorden var blitt til store elver når vi skulle hjem igjen. En stor takk til
Instruktør Stein Nilsen og alle deltakerne som gjorde helga til en fantastisk hyggelig og
utfordrende opplevelse.

Kandidatene Kristin Solheim, Vivian Eriksen og Liv-Jorunn Karlsen gjorde i følge
instruktør Stein Nilsen en glimrende jobb og er godkjent/ autorisert som Fase 2
Instruktør fra FKF.
Sted og tid for jentesamling 2019 er ikke satt, men det vurderes Myre eller Andenes som
alternativ. Medlemmer fra Vesterålen og Andenes har tatt på seg ansvar for 2019
arrangementet.
Aversjonsdressur
I 2018 har klubben utstedt 116 nye aversjonsbevis i tillegg til 31 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
2018
84
32
116

Retest
2018
21
10
31

Nye bevis
2017
64
20
84

Retest
2017
9
4
13

Nye bevis
2016
62
21
83

Retest
2016
8
5
13

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!
Klubbens autoriserte instruktører som har stått for aversjonsdressur i 2018:
Kjell A Myhra
Svein Harald Nicolaisen
Reidar Håheim
Svein Elvenes
Rune Bendiksen
Nye instruktører pr 31.12.18 er:
Annika Holmstrøm
Vivian Eriksen
Hans Einar Eriksen
Liv-Jorunn Karlsen
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. Takk til alle som hadde tid til å delta og til kakebakerne.
Roger Liavik og hans samboer 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
fuglehund sport og uten deres innsats ville ikke vi vært der vi er i dag. Klubben har
arrangert 5 jaktprøver og 8 aversjonsdressurprøver + 1 utstilling i løpet av året og i alle
disse arrangement bidrar dommerne.
LD oppfordrer alle kvalifiserte medlemmer til å tenke på om de kunne ville starte på en
dommerutdanning. Vi er for få dommere og har en stor utfordring med rekruteringen av
nye.

FKF’s krav til å starte dommerutdanning:
-

10 års lang erfaring jakt med hund.
Selv trent og ført en hund til 1 AK, premiert i VK og ført annen hund til UK/AK
premie.
Løst vilttrygdeavgifts kort.

Dersom du vil være kandidat meldes du opp til FKF DU innen 01.11 år 0
Teoriutdanning/trening fram til teorieksamen 1.uke i mars år 1. som må bestås for å
kunne bli oppmeldt til K1 rundt 10.august år 1.
Oppmelding til FKF DU K1 innen 1.mai år 1
Minimum 1. godkjent elevarbeid i hver klasse UK/AK og VK til sammen 3. innen
utgangen av vintersesongen. Etter bestått K1 kan en dømme VK kvalik samens med en
erfaren dommer.
Fram til eksamen K2 neste år (år 2) skal kandidaten ha bestått 6 elevarbeider derav min
4. på høsten.
Dommerutvalget har i løpet året arrangert 3 dommermøter. Jaktprøvereglene kan
revideres hvert 4.år. Dersom LD ønsker endringer i jaktprøvereglene kan det, innenfor en
angitt dato, sendes inn forslag til FKF, som samordner alle forslag og som igjen
returnerer til klubbene med høringsfrister tilbake til FKF. Tidsforbruket er rundt ett år.
Siste vedtektsendringer skjedde, på landsmøte i juni i Bodø 2018 hvor det ble stemt over
77 forslag. Til slutt må de nye vedtatte endringene godkjennes av NKK. De er nå
godkjent og nye dommerbøker er trykket opp.
De siste årene har det i januar vært avviklet dommerkonferanser på Gardermoen.
Det er primært leder av LD som møter. Utgiftene til opphold dekkes av FKF.
Formålet med dommerkonferansen er tilnærmet lik forståelse/praksis av regelverket og
nye endringer. Erfaringene/presiseringene fra konferansen bringes så videre inn i lokalt
dommerutvalg (LD)
Vesterålsprøven – vinter, 17. og 18.02.18
Hovedkvarter: Hognfjord, Sortland
Antall starter: 94 hunder (64 UK/AK, 30 VK kval og 9 VK finale) og 22 premieringer totalt
på prøven.
Prøvekomiteen. Liv-Jorunn Karlsen, Annika Holmgren, Asle Skavdal, Reidar Håheim og
prøveleder Royer Andre Larsen.
Lofotprøven – vinter, 10.-11.03.18
Hovedkvarter Storfjord Grendehus.
84 startende hunder. (20 VK og 64 UK/AK). 15 premieringer.
Prøvekomite: Prøveleder Royer Andre Larsen. Prøve sekretær: Vivian Eriksen og Tom
Slettbakk
Vinter-NM
Andøya og NM Vinter vartet igjen opp med fantastisk vær og masse ryper. Vær -og
føreforhold var ypperlig tilpasset jaktprøvehelga. NM Vinter er blitt en mammut jaktprøve

å arrangere med hele 630 starter. Fantastisk natur, godt besatt med ryper og et nydelig
vær, samt herlige deltagere med godt humør bidro til en flott ramme rundt NM Vinter.
Onsdag kveld var det lag møte NM lag med mat, god stemning og trekking av NM lag
rekkefølgen.
Torsdag var det NM lag Vinter samt 3 kvalitetsparti som skulle arrangeres i rene
påskevær stemningen. NM Lag gikk av stabelen i Lovika og ble en spennende affære med
masse fugl i terrenget og god stemning.
Breton laget vant et suverent gull. Pointerlaget kom på sølvplass og Gordonsetterlaget på
bronsjeplass. B Raunakkens Cox til Nils B. Skaar på det vinnende laget ble tildelt
vandrepremien som beste hund på vinnende lag. På kvalitetspartiene ble det utdelt 9
premier på torsdag.
På oppropet fredag etter obligatorisk nasjonalsang ble de premierte på NM lag behørig
hyllet, fotografert og premier utdelt. FKF med Hans Einar Enoksen hedret dessuten
norgescup vinnerne rett etter NM lag premieringen på oppropet.
NM Vinter kvalifiseringen skulle ut i terrenget med 200 hunder samt 3 kvalitetsparti.
Også på fredag var det masse fugl i terrenget og mange premieringer. I NM
kvalifiseringen ble det premiert hele 39 hunder og i kvalitetspartiene ble det premiert
hele 18 hunder.
Lørdag var det semifinaler i NM, ExitCup kvalifisering og kvalitetspartier som skulle ut i
terrenget og det var det meldt en del vind, men værmeldingen slo ikke helt til og det ble
enda en flott dag i terrenget med masse ryper og 33 premieringer.
På kvelden var det jegermiddag med premieutdeling samt presentasjon av NM
finalistene. Igjen en flott stemning i en flott atmosfære.
Søndag ble atter en fin dag med sol og enkelte snøbyger. Flotte forhold for en NM Vinter
finale og ExitCup finale samt flere kvalitetspartier.
I ExitCup finalen vant B Enja Av Sáráhkka, Eier/fører: Øyvind Bjørklund. Det ble totalt
premiert 7 hunder på søndag.
HVFK kjørte i samarbeid med Presis Ur & Gull en unghundcup under NM Vinter og GS
Jimbalayas Chilli til Trond-Arne Kornbakk greide hele 4xUK under Vinter NM 2018. Chilli
vant velfortjent Presis Ur & Gull Cup i UK og en Garmin Sportsklokke fra Presis Ur & Gull.
GS Db Lina til Nicholas Knudsen vant Presis Ur & Gull Cup i AK med en 1 AK og to 2 AK.
Dermed vant også denne ekvipasjen en Garmin Sportsklokke fra Presis Ur & Gull.
NM Vinter finalen ble en utrolig spennende affære som faktisk ble avgjort i siste minutt
med en verdig vinner som ble ES Abby til Johnny Brattbakk. En glad Johnny kunne løfte
troféet og titulere seg som Norgesmester NM Vinter 2018.
Melåprøven - Høst, 25.-26.08.18
Hovedkvarter Sjøhuset i Gausvik.
Antall starter: 85 hunder (68 UK/AK og 17 VK) 15 premieringer totalt på prøven.
Prøvekomiteen: Tom Slettbakk, Vivian Eriksen, Hans Einar Eriksen, og Sissel Karlsen.
Vesterålsprøven – Høst, 6.-7.10.18
Hovedkvarter Ringstad, Bø.
Antall starter: 103 hunder (65 UK/AK og 38 VK) 14 premieringer totalt på prøven.

Prøvekomiteen: Vivian Eriksen , Royer Andre Larsen og prøveleder Liv-Jorunn Karlsen.
Klubbmesterskap/Treningssamling - 10.02.18
Hovedkvarter Myrland/Reinstad grendehus.
Klubbmesterskapet hadde 35 deltakere. 9 UK og 26 AK. Terreng var Hognfjord, og
Godfjord. Fint føre og godt med fugl. De fleste hadde sjanse på fugl, men mestret ikke
forholdene.
Vinner i AK ble Roger Liavik med Nyheimgutens Thunder. Og i UK Trond-Arne Kornbakk
med Jimbalayas Chili. Dommere var Ketil Sollid, Kjell A. Myhra, Svein Elvenes og Reidar
Håheim. Prøveleder Royer Andre Larsen
Treningssamlingen ble avholdt i Hognfjord/Godfjord med 2 parti og totalt 16 hunder.
Gode tilbakemeldinger på dette opplegget og mange fine talenter å se.
Utstilling 26.05.18
Årets utstilling ble arrangert på Stokmarknes med Royer Andre som utstillingsansvarlig.
Øvrig komite var Tom Slettbakk, Annika Holmstrøm, Monica Johnsen. 65 hunder fordelt
på 7 raser deltok på utstillingen.
Fuglehund kvelder – Dressurtrening og apport

Harstad og Sortland: Det har ikke vært noen organisert treningsaktivitet i 2018.

Lofoten: Ukentlig felles trening i Svolvær/Kabelvåg. Har vært godt oppmøte på treningene.
Klubbens nye instruktører Vivian og Hans Einar Eriksen har hatt regien på dressurtreningen.

Representant til Fuglehundtinget
Håkon A. Myhra og Svein Elvenes deltok på Fuglehundtinget 2018 som ble arrangert i
Bodø.
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.
Vi har vi full oversikt over hvilke hunder som er premiert gjennom 2018, og alle kan se
fullstendig premieliste på hjemmesiden.

Sak 5. Regnskap

Klubbens regnskap er 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. Revidert regnskapet vil bli ettersendt og presentert på
årsmøtet.

Sak 6. Aktivitetsplan 2019
Januar
Jan/april

Treningskvelder for medlemmer, Harstad, Vesterålen og Lofoten

Februar
03.02.
10.02.
14.02.
16.-17.02.

Aversjonsdressur på rein, Sortland
Klubbmesterskap UK/AK, Øksnes
Årsmøte, Harstad
Fuglehundprøve – Høyfjell Vinter, Vesterålsprøven,. UK/AK/VK, Nordmela

Mars
01.03.
9.-10.03.
28.03.
28.-31.03.
29.-31.03.
30.-31.03.

Treningssamling, Skogsøya
Fuglehundprøve – Høyfjell Vinter, Lofotprøven. UK/AK/VK
NM-Vinter Lag, Andøya
Kvalitetsparti Andøya UK/AK
NM-Vinter. Andøya VK
Exit Cup, Andøya

Mai
xx.xx.
25. mai
Mai/august
Mai/sept.
Juni
23. juni
August
xx.xx.
xx.xx
xx.xx.
23.8.
24.-25.8

Aversjonsdressur på rein. Sortland
Fuglehundutstilling, Lødingen
Aversjonsdressur på sau. Harstad, Lofoten og Vesterålen
Samling på lufteområde på Heggen mandager kl 19.00.
Bålkaffe og hundeprat
Fuglehundprøve - Apport, Lødingen
Aversjonsdressur på rein. Sortland
Mulig Duetrening.
FKF Instruktørkurs fase 1
Fuglehundprøve – Skogsfugl, Gausvik
Fuglehundprøve – Høyfjell Høst, Melåprøven. UK/AK/VK
(NB! Kun 1-dags VK søndag)

September
xx.xx.

Jentesamling

Oktober
5.-6.
Okt/des.

Vesterålsprøven Høst. UK/AK/VK
Treningskvelder

November
xx.xx.

Foredrag – fjelltrening, Valpekurs / Unghundkurs?

Sak 7. Kontingent 2019

Styret foreslår uendret kontingent kr 250,- for hovedmedlemmer og kr 75,- for familiemedlemmer.

Sak 8. Budsjett for 2019

Forslag til budsjett for 2019 legges frem på årsmøtet.

Sak 9. Innkomne forslag
•
•

Reviderte Klubb regler, etter endring fra NKK.
Innkjøp av Skap-henger og kasser for lagring av klubb materiell

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 klubbhund beregnes poengene etter Norges Cupens regler.

Årets hund i HVFK 2018:
1. GS Gullura's Rappo (NO44557/11), eier: Kristin og Eskild Bothner med 20
championatpoeng.
2. IS Iglfjellet's La Azzi (NO34717/16), eier: Heidi og Jonny Larssen med 8
championatpoeng.
3. P Nyheimgutens Thunder (NO37922/11), eier: Roger Liavik med 7 championatpoeng.
Årets hund i UK 2018:
GS Jimbalayas Chili (NO47652/16), eier: Trond-Arne Kornbakk med 39 poeng.
Årets hund i AK 2018:
GS Gullura's Rappo (NO44557/11), eier: Kristin og Eskild Bothner med 15 poeng.

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:
Leder Liv-Jorunn Karlsen - Gjenvalg 2 år
Hans Einar Eriksen
- Ny velges for 2 år
(Royer Andre ønsker ikke gjenvalg)
Tom Slettbakk.
- Gjenvalg 2 år
Varamedlemmer: (velges for ett år)
Roger Liavik.
– Gjenvalg
Annika Holmstrøm - Ny
Valgkomiteen:
Per Jan Strøm - gjenvalg
Harald Leivseth - gjenvalg
Gøran Larsen (overtar etter Vivian Eriksen)
Leder av dommerutvalget:
Svein Elvenes
Revisor og vararevisor:
Gjenvalg på dagens
For valgkomiteen
Per-Jan Strøm

Gausvik, 31. januar 2019
Liv-Jorunn Karlsen
Leder
Anders Holte
Styremedlem/Kasserer

Royer Andre Larsen
Nestleder

Håkon A. Myhra
Styremedlem

Tom Slettbakk
styremedlem/Sekretær

Terje Kvilstad
Varamedlem

Roger Liavik
varamedlem

