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Sortland, 27. februar 2020 kl. 18.15
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Sak 4. Årsberetning for 2019
Styret har bestått følgende medlemmer:
Liv-Jorunn Karlsen
Anders Holte
Hans Einar Eriksen
Tom Slettbakk
Håkon A. Myhra

leder
kasserer
nestleder
sekretær
IKT/WEB

Varamedlemmer
Annika Holmstrøm
Roger Liavik

IPV
På valg
IPV
IPV
På valg
På valg
På valg

Klubbens utvalg har bestått av de følgende:
Dommerutvalg

Svein Elvenes

Valgkomité

Per Jan Strøm, leder
Harald Leivseth
Gøran Larsen

Revisor

Rune Ivertorp
Sigurd Tore Pettersen, vararevisor

Hjemmeside

Håkon A. Myhra, teknisk ansvar

Materialforvalter

Royer Andre Larsen til sommeren 2019/ Nå Tom Slettbakk

Kontaktpersoner aversjonsdressur:
Harstad
Terje Kvilstad adm. aversjonsdressur sau
og Kristin Solheim adm. aversjonsdressur rein
Leknes
Reidar Håheim
Svolvær
Vivian Eriksen
Vesterålen
Royer Andre Larsen
Heggen lufteområde

Roger Liavik

Terreng ansvarlig /Andøy
Asle Skavdal
Geir Vidar Haugen
Prøveledere – fuglehundprøver
Høyfjell:
Vesterålen vinter
Vivian Eriksen
Lofotprøven
Vivian Eriksen
NM vinter/Exit Cup
Liv-Jorunn Karlsen
Melåprøven
Tom Slettbakk
Vesterålen høst
Liv-Jorunn Karlsen
Apport:
Skogsfugl:

Tom Slettbakk
Liv-Jorunn Karlsen

Andre aktiviteter
Klubbmesterskap
Utstilling
Dressurkvelder i Lofoten
Dressurkvelder i Harstad

Royer-Andre Larsen
Tom Slettbakk
Vivian og Hans Einar Eriksen
Kristin Solheim

Medlemmer
Det har vært en god tilvekst av nye medlemmer, samtidig som noen er slettet på grunn av manglende
betaling. Pr. 31.12.2019 var det 238 betalende hovedmedlemmer, 16 husstandsmedlemmer og 4
æresmedlemmer.
Æresmedlemmer
Kjell A Myhra
Frode Risdal
Richard Sletten
Royer-Andre Larsen
Styremøter:
Styret har gjennomført 3 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 SMS varslinger direkte til medlemmene. Opplysninger om planlagte aktiviteter og
rapport om gjennomførte arrangement blir også lagt ut på hjemmesiden og Facebook fortløpende.

Jentesamling 2019
Jentesamlinga er fortsatt et populært arrangement. Årets samling var på Ånes med Annika Holmstrøm
som arrangør. Det ble trening med hund i et flott terreng både lørdag og søndag. Sjeldent godt med
ryper og mange fine situasjoner for både unghunder og de mer erfarne.

Aversjonsdressur
I 2019 har klubben utstedt 147 nye aversjonsbevis og 46 retester.
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
2019

Retest
2019

Nye bevis
2018

Retest
2018

Nye bevis
2017

Retest
2017

84
63
147

46

84
32
116

21
10
31

64
20
84

9
4
13

46

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 2019:
Kjell A Myhra
Reidar Håheim
Svein Elvenes
Rune Bendiksen
Annika Holmstrøm
Vivian Eriksen
Hans Einar Eriksen
Liv-Jorunn Karlsen
Royer Andre Larsen
Godkjent FKF Fase III instruktør
Styret i FKF har godkjent og utnevnt Liv-Jorunn Karlsen som Fase III instruktør.
Informasjon om instruktørutdanning og lister over godkjente Fase I, II og III instruktører, se
www.fuglehundklubbenesforbund.no

Heggen lufteområde
Dette er et populært tilbud for hundefolk i Harstad, og mye bålkaffe kokes i løpet av året.
Vegetasjonen gror raskt og rydding er en forutsetning for å holde området i god stand. Vi har hatt
noen dugnadskvelder hvor vi også var litt sosial med bålkaffe og kaker. Takk til alle som hadde tid til å
delta og til kakebakerne.
Høsten 2019 var lufteområdet stengt i en periode på grunn av smittefare i forbindelse med
landsomfattende utbrudd / hundesykdom.
Roger Liavik og Veronica Sivertsen har hatt ansvaret for lufteområdet. De har kjøpt inn kaffe og sørget
for kopper osv. Forrige årsmøte ble det enighet om at alle har med eget vann til eget bruk. Da ble det
også fjernet «felles» drikkeskål for hunden ved gapahuken da dette ikke er gunstig med tanke på
smitte av eventuelle sykdommer. Ta med egen drikkeskål til hunden din.

Rapport fra dommerutvalget.
Ved inngangen av 2020 har HVFK 6 fuglehund dommere som er aktive og som bidrar med dømming på
klubbens arrangementer og andre tilstelninger. Foruten gode medlemmers store arbeidsinnsats og
dommerne ville ikke klubben vært der den er i dag.
Klubben har i året som gikk arrangert 5 jaktprøver/høyfjellsprøver:
I tillegg til de tradisjonelle fuglehundprøvene Høyfjell Vinter og Høyfjell høst ble det i 2019 for første
gang arrangert Fuglehundprøvene – Skogsfugl høst i august og – Apport i juni.
Vi har også arrangert:
klubbmesterskap
aversjonsdressurprøver på sau og rein.
apportprøvekonkurranse
I alle disse arrangement bidrar dommerne i forkant av arrangementet med å skaffe dommere i
samarbeid med prøveledelsen i tillegg til dømming på prøvene.
HVFK’s lokale dommerutvalg (LD) har i løpet av året møttes tre ganger for å diskutere og komme til
omforent forståelse og svar på oppgaver som er sendt ut fra sentralt dommerutvalg. Samlingene
bidrar til lik forståelse og en mer ensartet dømming.
Vår dommekandidat, Trond Kornbakk er i gang med dommerutdannelse, har første teoritentamen i
mars. Dernest Kongsvold 1. ca:10. august.
Vi er i en presset situasjon angående egne dommere, også på landsbasis.
Generell mangel på dommere til ulike prøver kan medføre reduksjon i antall partier. Det kan medføre
at deltager i kvalitet får starte kun en dag.
LD oppfordrer derfor alle kvalifiserte medlemmer til å starte på 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.

Oversikt jaktprøver HVFK 2019
Vesterålsprøven – Vinter (avlyst pga. uvær)
Hovedkvarter: Nordmela Grendehus
Dato: 16 – 17.02.19
Antall starter: 0
Antall premierte: 0
Prøvekomiteen: Vivian Eriksen (prøveleder)
Lofotprøven - Vinter
Hovedkvarter: Lofoten Turistsenter, Alstad
Dato: 09 – 19.03.19
Antall starter: 76
Antall premierte: 18
Prøvekomiteen: Vivian Eriksen (prøveleder)
NM Vinter Andøya
Hovedkvarter: Thon Hotell Andrikken
Dato: 28 – 31.03.19
Antall starter: 544
Antall premierte: 75
Prøvekomiteen: Liv Jorunn Karlsen (prøveleder)
Oppsummering NM Vinter Andøya 2019:
NM-lag: Onsdag kveld var det lagmøte NM lag med gjennomgang av de respektive lag, god mat, god
stemning og trekking av NM lag rekkefølgen. Torsdag var det NM lag Vinter samt 4 kvalitetsparti som
skulle arrangeres i rene påskevær stemningen. NM Lag gikk av stabelen i Lovika og ble en spennende
affære med fugl i terrenget og god stemning. Breton laget vant et suverent gull. Pointerlaget kom på
sølvplass og strihåret vorsteh på bronsjeplass. B Orreskogen’s Bri til Per Johnny Skjæran på det
vinnende laget ble tildelt vandrepremien som beste hund på vinnende lag.
Det ble utdelt 11 premier i kvalitetspartiene på torsdag.
På fredag skulle 10 NM VK kvalifiseringspartier og 4 kvalitetsparti ut i terrenget. Været var greit og det
ble hele 32 premieringer i NM VK kvalifisering og 5 premieringer i kvalitetspartiene.
På lørdag var det semifinaler i NM VK og kvalifisering VK ExitCup samt 5 kvalitetspartier. Det ble et
forrykende snøvær, men det gikk å gjennomføre likevel. Det ble 6 premieringer i NM semifinalene og 2
premieringer i ExitCup samt 3 premieringer i kvalitetspartiene. 18 hunder ble kvalifisert til NM-finale
ble og til ExitCup finalen ble det også kvalifisert 18 hunder. På kvelden var det jegermiddag med
premieutdeling samt presentasjon av NM finalistene samt at fjorårsvinneren Johnny Brattbakk med ES
Abby fikk tildelt sitt maleri for bragden.
NM-finale: Finaledagen på søndag vartet opp med fantastisk vær og flotte forhold. I finaleterrenget på
Lovika var det mye fugl og tidvis lett fugl som også satt i trærne enkelte steder. Mange ble slått ut
tidlig og det ble en spennende affære hvor P Ørntuas I Primus til Frode Aunan klarte brasene med 1VK
og CACIT og vant NM Vinter Andøya 2019 og ble dermed norgesmester NM Vinter 2019. 2VK gikk til IS
G-Tjikkom Av Miessevàrri og Ronny Jørgensen.
I ExitCup finale: Exit cup finale ble gjennomført i Buksnes med følgende premieringer:
1VK IS Imingens Pr Prince til Trond Kristian Karlsen,
2VK B Kvikksteps Mira til Eivind Winther og
3VK GS Sarabakks Blaser til Ben-Ruben Heimstad.
Det ble sendt ut 5 kvalitetsparti på søndag med totalt 8 premierte.
Dette årets NM Vinter Andøya hadde variert vær, men i hovedsak helt greie værforhold og på søndag
var forholdene perfekte.

Lødingen – Apportprøve
Hovedkvarter: Kåringen
Dato: 23.06.19
Antall starter: 19
Antall premierte: 10
Prøvekomiteen: Tom Slettbakk (prøveleder)
Melåprøven – Skogfugl
Hovedkvarter: Sjøhuset, Gausvik
Dato: 23.08.19
Antall starter: 16
Antall premierte: 3
Prøvekomiteen: Liv Jorunn Karlsen (prøveleder)
Melåprøven – Høst
Hovedkvarter: Sjøhuset, Gausvik
Dato: 24 – 25.08.19
Antall starter: 85
Antall premierte: 18
Prøvekomiteen: Tom Slettbakk (prøveleder), Sissel W Karlsen, Liv-Jorunn Karlsen og Eirik Ellingsen.
Vesterålsprøven – Høst
Hovedkvarter: Strand Grendehus, Sortland
Dato: 05 – 06.10.19
Antall starter: 74
Antall premierte: 12
Prøvekomiteen: Liv Jorunn Karlsen (prøveleder), Vivian Eriksen, Hans Einar Eriksen, Håkon A Myhra og
Svein Elvenes (NKK rep.)
Treningssamlingen i 2019 ble avholdt på Skogsøya, 01. - 03.03.19
Det var 20 deltakerer på treningssamlinga som Hjalmar Johansen og Raymond Klæboe arrangerte på
Skogsøya første helga i mars. Lørdag deltok alle på møljefest og fest på lokalet på øya sammen med
innbyggerne. Gode tilbakemeldinger på dette opplegget og mange fine talenter å se.
Klubbmesterskap - 9.02.19
Hovedkvarter Myre/Øksnes med 21 starter totalt fordelt på 15 AK og 6 UK.
Kjell A. Myhra dømte AK og Royer Andre Larsen dømte UK.
Vinner av klubbmesterskap ble AK hund: ES MD’s Tyson til Hjalmar Johansen. I UK ble ingen plassert,
men vi hadde 6 gode søkere som alle fikk 60 min med slipptid. Det var lite fugl, tungt føre, opphold og
kaldt med sol.
Utstilling 26.05.18
Årets utstilling ble arrangert på Lødingen med Tom Slettbakk som utstillingsansvarlig.
Øvrig komite var Annika Holmstrøm, Sissel Karlsen, Vilje Slettbakk og Lovise Naustvik.
85 hunder fordelt på 7 raser deltok på utstillingen.
Fuglehund kvelder – Dressurtrening og apport
Harstad og Sortland: I november – desember har det vært arrangert treningskvelder hver tirsdag med
Kristin Solheim som instruktør. Godt oppmøte og godt samarbeid med HJFF.
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.
Representanter til Fuglehundtinget
Håkon A. Myhra og Svein Elvenes deltok på Fuglehundtinget 2019 som ble arrangert på Gardermoen.
ES MD's Mick Doohan svensk mester
HVFK gratulerer ES MD's Mick Doohan (SE54962/2014) med eier Magnus Dahlgren som vant Fjäll-SM i
september og ble svensk mester.

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 2019, og alle kan se fullstendig
premieliste på hjemmesiden.

Sak 5. Regnskap
Klubbens regnskap er viser et resultat på kr 23.005,38.
Driften av klubben har gått med et mindre overskudd enn de siste foregående år. Noe det også var
budsjettert med. Dette skyldes i hovedsak utgift til kjøp og klargjøring av tilhenger for klubbens utstyr
samt et noe mindre overskudd på arrangementer. Alle våre arrangementer er gjennomført på meget
god måte med høy dugnadsinnsats. Momsrefusjon i tillegg til sponsorinntekter og lotteri på NM vinter
er viktig inntektskilder for å unngå negativt resultat. Aversjonsdressur har også bidratt veldig positivt.
Klubben har fortsatt en meget solid kapitalreserve.
Regnskapet er revidert og godkjent.

Sak 6. Aktivitetsplan 2020
Januar
Jan/april

Treningskvelder for medlemmer, Harstad, Vesterålen og Lofoten

Februar
18.01.
29.02.
27.02.
15.-16.02.

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

Mars
7.-8.03.
26.03.
26.-29.03.
27.-29.03.
28.-29.03.

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.
30. mai
Mai/august
Mai/sept.
August
xx.xx.
9. august
21.8.
22.-23.8

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
Aversjonsdressur på rein. Sortland
Fuglehundprøve - Apport, Lødingen
Fuglehundprøve – Skogsfugl, Gausvik
Fuglehundprøve – Høyfjell Høst, Melåprøven. UK/AK/VK
(NB! Kun 1-dags VK søndag)

September
xx.xx.

Jentesamling

Oktober
3.-4.
Okt/des.

Vesterålsprøven Høst. UK/AK/VK
Treningskvelder

November
xx.xx.

Foredrag – fjelltrening, Valpekurs / Unghundkurs?

Sak 7. Kontingent 2021
Styret foreslår uendret kontingent kr 250,- for hovedmedlemmer og kr 75,- for familie-medlemmer.

Sak 8. Budsjett for 2020
Forslag til budsjett for 2020 legges frem på årsmøtet.

Sak 9. Innkomne forslag
9.1 Arrangere utstilling 2020 i Lødingen
Det har tidligere vært tradisjon å arrangere utstilling annet hvert år i Harstad og på Sortland. I 2019
ble utstillingen gjennomført i Lødingen med stor oppslutning/maks antall påmeldte.
Styret foreslår at utstillingen også i 2020 arrangeres i Lødingen. Ordlyden Sortland eller Harstad er
utdatert da HVFK i dag har medlemmer i Lofoten, Vesterålen og Harstad.
9.2 Utstillingspris
Det foreslås å lage en nettbasert løsning slik at medlemmene kan registrere utstillingsresultater og at
det kåres «Årets utstillingshund» i Juniorklasse, Åpen klasse, Brukshundklasse, Championatklasse og
Veteran.
Retningslinjer utarbeides etter f.eks Irsk setter klubbens regler og er klar til utstillingssesongen starter.
9.3 Nye regler for klubbhund
Årets klubbhund/ har vært kåret på grunnlag av innsendte jaktprøveresultater. HVFK har nå en
nettbasert HVFK Cup hvor vinnere i klassene UK, AK og VK kåres etter hver sesong. Forslag om å slå
sammen disse slik at jaktprøveresultater fra HVFK Cup Vinter/Høst slås sammen og en vinner kåres ut
fra innsendte jaktprøveresultater HVFK Cup. Kan ikke nettløsningen brukes eller bruker ikke får dette
til kan jaktprøveresultater sendes til post@hvfk.org innen de frister som er oppgitt for HVFK Cup
jaktprøveresultater.
9.4 Endring i formulering av vedtekter
På årsmøtet i fjor ble vedtektene endret i tråd med innspill fra FKF. Etter dette har vi fått innspill om
endring i ordlyd på § 3.2. Denne er tatt til etterretning.
I tillegg tydeliggjøres § 3-4.
Forslag: Årsmøtet vedtar Klubb lov for HVFK med anbefalte endringer fra FKF.

Sak 10. Årets klubbhunder
Årets klubbhunder
Medlemmer med hunder som har oppnådd jaktprøveresultater er bedt om å melde inn disse til klubben.
For
Årets
klubb-hund
beregnes
poengene
etter
Norges
Cupens
regler.
Årets klubbhund i HVFK 2019:
1. GS Jimbalayas Chili (NO47652/16), eier: Trond Arne Kornbakk. Poengsum: 21.
2. ES MD's SR Mick Doohan (SE54962/2014), eier: Magnus Dahlgren. Poengsum: 10.
3. IS Settermosen Dee (DK19162/2017), eier: Jonny Larsen. Poengsum: 4
Årets hund i UK 2019:
1. IS Settermosen Dee (DK19162/2017), eier: Jonny Larsen. Poengsum: 19.
2. GS Aarbringen’s Black Khaleesi (NO53566/18),eier: Trond Arne Kornbakk Poeng: 9
3. GS Tømmerhol Sally (NO48297/17), eier: Raymond Solli. Poengsum: 9
Årets hund i AK 2019:
1. P Pointbar Titan (NO48449/16), eier: Roger Liavik. Poengsum: 11.
2. GS Jimbalayas Chili (NO47652/16), eier: Trond Arne Kornbakk. Poengsum:8
3. LV NUCH Langvassåsen Luna (39449/15) eier: Liv-Jorunn Karlsen. Poengsum: 6

Sak 11. Valg
Valgkomiteen har bestått av:
Per- Jan Strøm - Leder
Harald Leivseth
Gøran Larsen
Valgkomiteen har levert følgende forslag:
Innstilling til valg:
Styre (velges for 2 år)
Roger Liavik
Håkon Myhra

- erstatter Anders Einar Holte
- tar gjenvalg

Varamedlemmer (velges for 1 år)
Annika Holmstrøm
- tar gjenvalg
Trond-Arne Kornbakk
- erstatter Roger Liavik
Valgkomiteen
Harald Leivseth
Gøran Larsen
Royer Andre Larsen

- erstatter Per-Jan Strøm

Leder dommerutvalget
Svein Elvenes

- tar gjenvalg

Revisor
Rune Ivertorp

– fortsetter

Alle de som er foreslått er forespurt og har svart ja til å gå inn i klubben å ta et tak for klubben og
medlemmene.
Valgkomiteen vil takke for den positivitet som de er blitt møtt med i bestrebelsene på å få på plass alle
postene.
Harstad 11/2-2020
For valgkomiteen Per-Jan Strøm

Styret i HVFK
Gausvik, 16. februar 2020
Liv-Jorunn Karlsen
Leder
Anders Holte
Styremedlem/Kasserer

Hans Einar Eriksen
Nestleder

Håkon A. Myhra
Styremedlem

Tom Slettbakk
styremedlem/Sekretær

Annika Holmstrøm
Varamedlem

Roger Liavik
Varamedlem

