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Sak 4. Årsberetning for 2020   
 

Styret har bestått følgende medlemmer: 

                 

Liv-Jorunn Karlsen  Leder     På valg (ønsker ikke gjenvalg)   

Roger Liavik      Styremedlem     IPV 

Hans Einar Eriksen  Nestleder          På valg (ønsker ikke gjenvalg) 
Tom Slettbakk   Sekretær/materialforvalter På valg (ønsker ikke 

gjenvalg) 
Håkon A. Myhra   IKT/WEB  IPV 

 

Lokalt Dommerutvalg (LD) Svein Elvenes, Leder 
 
Varamedlemmer                           

Annika Holmstrøm     På valg (ønsker ikke gjenvalg) 
Trond Kornbakk    På valg  

     

Kasserer 

Anders Einar Holte har bistått styret i 2020 som kasserer 

 
     

Valgkomité (velges for 3 år med en ny hvert år, samt en vara)    

Harald Leivseth         IPV fra 2020  

Royer Andre Larsen  IPV fra 2020 

Gøran Larsen           IPV fra 2019 

 

vara:  

      

Revisor (begge velges for 2 år)    

Rune Ivertorp 

Sigurd Tore Pettersen, vararevisor 

 

 

Klubbens utvalg har bestått av følgende: 
 

Lokalt Dommerutvalg (LD) 

Svein Elvenes, Leder 
Reidar Håheim 

Kjell A Myhra 

Frode Risdal 

Ketil Sollid 

Tore Hjellbakk 

Trond Arne Kornbakk (dommerelev) 

 
Kontaktpersoner aversjonsdressur: 

Harstad                          Nina Skjegstad adm. aversjonsdressur sau 

og Kristin Solheim adm. aversjonsdressur rein 

Leknes    Reidar Håheim 

Svolvær   Vivian Eriksen  

Vesterålen   Royer Andre Larsen 

     

Heggen lufteområde  

Roger Liavik og Veronica Sivertsen 

 
  



   

 

   

 

Terreng ansvarlig (har all kontakt med grunneierne) 

Andøy     Asle Skavdal og Geir Vidar Haugen 

Bø/Vesterålen   Berit Hansen 

Myre/Øksnes   Hjalmar Johansen 

Gausvik   Liv-Jorunn Karlsen 

Kongsvikdalen  Styret årlig søknad til Statsskog 

 
Prøveledere – fuglehundprøver 2020 

Høyfjell: 

Vesterålen Vinter Tom Slettbakk 

Lofotprøven  Vivian Eriksen 

NM vinter/Exit Cup Liv-Jorunn Karlsen/Avlyst 

Melåprøven     Liv-Jorunn Karlsen 

Vesterålen Høst Liv-Jorunn Karlsen/Vivian Eriksen 

 

Apport:  Tom Slettbakk 

Skogsfugl:   Liv-Jorunn Karlsen 

 
Andre aktiviteter 

Klubbmesterskap  Hjalmar Johansen 

Utstilling   Tom Slettbakk/Avlyst 

Dressurkvelder i Lofoten Vivian og Hans Einar Eriksen 

Dressurkvelder i Harstad Kristin Solheim 

 

Medlemmer 

Det har vært en god tilvekst av nye medlemmer, samtidig som noen er slettet på grunn 

av manglende betaling. Pr. 31.12.2020 var det 234 betalende hovedmedlemmer, 12 

husstandsmedlemmer og 4 æresmedlemmer.  

 

Æresmedlemmer 

Kjell A Myhra  

Frode Risdal 

Richard Sletten 

Royer-Andre Larsen 

 

Styremøter: 
Styret har gjennomført 7 styremøter, hvorav 4 var via tlf/Teams og det 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 2020 
Jentesamling var i år på Trinetun i Bø med totalt 12 deltakere. Berit Hansen hadde regien 

og laget en flott og koronavennlig arrangement på Trinetun. Oppmøte og sosialt på 

fredag med hundeprat og erfaringsdeling. På lørdag var det leirdueskyting på gården til 

Berit før vi dro ut i terrenget på Fjærvoll med 11 hunder. Vivian og Liv-Jorunn gav 

veiledning underveis. Lite ryper å se men det ble noen fuglearbeid og premie til beste UK 

og beste AK hund etter en lang dag i terrenget. Søndag gikk noen av jentene på jakt på 

Fjærvoll og noen tok turen til Reinshaugen for mer trening. 

 

 

  



   

 

   

 

Aversjonsdressur 
Det er en formidabel innsats som legges ned i å rekruttere nye hundeeiere og tilby 

aversjonsdressur av høy kvalitet til alle som ønsker dette. I 2020 har klubben utstedt 

102 nye aversjonsbevis og 76 retester. 

 
Aversjons-

dressur 

Nye 

bevis 

2020 

Retest 

2020 

Nye 

bevis 

2019 

Retest 

2019 

Nye 

bevis 

2018 

Retest 

2018 

Nye 

bevis 

2017 

Retest 

2017 

Sau  

HARSTAD 

SORTLAND 
SVOLVÆR 
LEKNES 

 

36 

11 
12 

 

13 

20 
10 

84 46 84 21 64 9 

Rein 43 33 63  32 10 20 4 

Sum 102 76 147 46 116 31 84 13 

 

Vi er alle tjent med et godt samarbeid med sau og reineiere, dette er et bidrag som 

kommer mange til gode. Aversjonsdressur er en viktig innsats for at hundeeiere tryggere 

kan lufte sine hunder i skog og mark utenfor båndtvangperioden. I tillegg er det en god 

inntektskilde for klubben, stor takk til alle som har bidratt!  

 
Klubbens autoriserte aversjonsinstruktører i 2020: 

Kjell A Myhra 

Reidar Håheim 

Svein Elvenes 

Rune Bendiksen 

Annika Holmstrøm 

Vivian Eriksen 

Hans Einar Eriksen 

Liv-Jorunn Karlsen 

Royer Andre Larsen 

Hans Mikkelborg 
Svein Tore Engen 
 

Alle autoriserte aversjonsinstruktører har Fase 1 – grunnkurs/dressur.  I tillegg har 

Vivian Eriksen og Kristin Solheim Instruktør fase 2 og Liv-Jorunn Karlsen er godkjent 

instruktør Fase 3. 

 

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 en dugnad i 2020, hvor fokus var gjerde, det må nok gjøres større utbedringer 

på gjerde i 2021. Det var litt sosialt med bålkaffe og kaker, da innenfor FHI sine 

anbefalinger.  Takk til alle som hadde tid til å delta. 

 

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 prøver. I tillegg har vi en dommerelev under utdanning. 

Foruten gode medlemmers store arbeidsinnsats og dommerne ville ikke klubben vært der 

den er i dag. 



   

 

   

 

De siste årene har det i januar vært avviklet dommerkonferanser på Gardermoen. Lokalt 

dommerutvalg ble representert med leder av LD. Utgiftene til opphold dekkes av FKF og 

reise dekkes av klubben. 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).  

 

Dommerne i HVFK og dommerelev har i løpet av året møttes til to samlinger. En på 

Sortland og en i Harstad. Temaer for samling er på forhånd sendt ut til hver enkelt. Etter 

som info og oppgaver fra SD i FKF mottas LD sendes oppgaver fortløpende videre til den 

enkelte i LD. Samlingene har temaer til felles diskusjon med formål til omforent 

forståelse og svar på oppgaver som er sendt ut sentralt dommerutvalg. Formålet er å 

bidra til lik forståelse og en mer ensartet dømming 

 

Det er brukt rundt 12-14 dager a 3 til 5 timer med teori sammen med vår dommer elev, 

Trond Arne Kornbakk. Han har bestått teoritentamen og er godt i gang med 

dommerutdannelsen. Neste trinn er i løpet av vinteren å gjennomføre flere godkjente 

elevarbeider. Dernest Kongsvold ca:10. august.  

 

Vi er i en presset situasjon angående egne dommere, også på landsbasis. 

 

Eksempelvis trenger vi 28 dommere til NM helga. Til NM 2020 fikk vi 100 avslag på 

forespørsel. Det fører til økte dommerutgifter når en må hente dommere helt nord fra 

Kirkens og helt sør fra Bergen. Det legger et større press på prøveledelse for å få det 

hele til å gå i sammen. 

 

Generell mangel på dommere til ulike prøver kan medføre reduksjon i antall prøver. 

FKF har satt i gang en landsdekkende undersøkelse for å finne ut hva som kan ligge til  

grunn for at så mange reserverer seg til å dømme. 

 

LD oppfordrer derfor alle medlemmer til å vektlegge arbeidet trening og dressur av egen 

(ne) hund(er). Få hundene premiert slik at vi har medlemmer som, dersom de har lyst, 

er kvalifisert til kunne 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 2020 
 

Vesterålsprøven – Vinter  
Hovedkvarter: Nordmela Grendehus 
Dato: 15 – 16.02.20 
Antall starter: 67 
Antall premierte: 8 
Prøvekomiteen: Tom Slettbakk, Annika Holmstrøm, Monica Johansen og Kim Sætervold 

 
Lofotprøven - Vinter 
Hovedkvarter: Brustranda Sjøcamping, Valberg i Lofoten 
Dato: 07 – 08.03.20 
Antall starter: 98 
Antall premierte: 22 
Prøvekomiteen: Vivian Eriksen (prøveleder), Reidar Håheim (terrengansvarlig), Vanja og 

Liv-Jorunn 

 

NM Vinter Andøya 
Hovedkvarter: Thon Hotell Andrikken (avlyst grunnet Covid-19) 
Dato: 26 – 29.03.20 
Prøvekomiteen: Liv Jorunn Karlsen (prøveleder) 

 

Gausvik – Apportprøve 
Hovedkvarter: Gausvik 
Dato: 09.08.2020 
Antall starter: 13 
Antall premierte: 11 
Prøvekomiteen: Tom Slettbakk (prøveleder) og Liv-Jorunn Karlsen 

 

Melåprøven – Skogfugl 
Hovedkvarter: Sjøhuset, Gausvik 
Dato: 21.08.20 
Antall starter: 22 
Antall premierte: 7 
Prøvekomiteen: Liv Jorunn Karlsen (prøveleder) Kim Sandberg og Rune Pedersen 

 

Melåprøven – Høst  
Hovedkvarter: Sjøhuset, Gausvik 
Dato: 22 – 23.08.20 
Antall starter: 105 
Antall premierte: 21 
Prøvekomiteen: Liv-Jorunn Karlsen (prøveleder) Kim Sandberg, Rune Pedersen (kokk) og 

Roy Erik Henriksen. I tillegg bidro Veronica Sivertsen og Charlotte Olsen med vafler og 

premieutlevering og bildetaking. 

 

Vesterålsprøven – Høst 
Hovedkvarter: Ringstad, Bø i Vesterålen 
Dato: 03 – 04.10.20 
Antall starter: 105 
Antall premierte: 14 
Prøvekomiteen: Liv Jorunn Karlsen (prøveleder), Vivian og Charlotte. 

 

 

 

 



   

 

   

 

Klubbmesterskap – 29.02.2020 
Ble arrangert på Stormyran, Myre. Vinner av klubbmesterskapet ble ES MD's Tyson 

[SE54961/2014] eier/fører: Hjalmar Johansen. I UK ble ingen plassert. 

 

 
 

 
Utstilling 2020 
Årets utstilling ble dessverre avlyst grunnet Covid-19, Først utsatte vi den inntil det ble 

åpning for å arrangere, men grunnet utfordringer med å sette sammen utstillingskomite 

aktuell helg i august, så ble utstilling av lyst. 
 

Fuglehund kvelder – Dressurtrening og apport 

Har ikke vært arrangert noen samlinger for trening. Det grunnet Covid-19 

 

Representant til Fuglehundtinget 

Fuglehundtinget er ikke blitt avholdt i 2020 pga. Covid-19. 
 



   

 

   

 

HVFK Appetitt Cup 

Alle medlemmer oppfordres til å registrere sine jaktprøveresultater i HVFK Cup.  
 
Registrering av jaktprøvepremieringer skjer via en nettbasert løsning på hjemmesiden. 

Det kåres vinnere i UK, AK og VK for vinter og høst sesong. 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. 

 
  



   

 

   

 

Leders kommentar 
Vi har mange dyktige medlemmer i klubben som bidrar til deling av kunnskap og 

erfaringsutveksling. Etter 7 år i styret, de siste 4 år som leder, i HVFK har jeg lært utrolig 

mye, både uformelt og formelt gjennom deltakelse på arrangement, som arrangør/ 

prøveleder på jaktprøver og utstilling samt deltakelse på kurs og instruktørutdanning. Richard 

Sletten var en god mentor for meg i opplæring som prøveleder og alltid tilgjengelig når 

jeg hadde spørsmål. I 2014 satt vi med kontoutskrifter og manuelle påmeldinger til 

jaktprøver. I dag har vi elektroniske påmeldinger direkte til NKK, noe som har bidratt til 

en mye enklere jobb for prøvekomiteer, men opplæring av nye prøveledere ivaretas 

fortsatt etter Richard metoden med veiledning før, under og etter arrangement.  

 
Vårt lokale dommerutvalg har også vært en viktig støtte med erfaring og kunnskap. 

Dommerne har tatt sin del av dømmingen på alle våre arrangement og bistått i jobben 

med å skaffe dommere til jaktprøver og samlinger. 

 
Jeg kan nok sies å være over middels interessert i fuglehundsporten og har vært heldig 

som har fått møte og bli kjent med mange likesinnede. Klubbens medlemstall har de 

siste 7 år økt fra 115 til 250 medlemmer og vi er i dag den største fuglehundklubben i 

nord. Med en så stor medlemsmasse er det en utfordring å ta vare på alle. Nye og 

entusiastiske medlemmer er en uvurderlig ressurs. Her har klubbmesterskap, 

aversjonsdressur, utstilling og treningskvelder vært gode samlingsplasser og mye mer 

kan nok gjøres.  

 

2020 ble et år hvor Covid-19, smittevern og hundesykdom påvirket våre arrangement. 

NM vinter ble avlyst og i skrivende stund planlegges NM vinter 2021 uten at vi kan si 

med sikkerhet at det kan gjennomføres. Dugnadsånden er viktig og oversikten over 

aktiviteter viser at mange er med og bidrar med stort engasjement. Det betyr at det nye 

styret har mange med seg i laget når nytt år og nye aktiviteter står for døren.  
 

Fra 2014 har Richard Sletten og Royer-Andre Larsen fått et velfortjente æresmedlemskap 

i HVFK. Før jeg takker av som leder ønsker jeg på vegne av styret å foreslå for årsmøtet 

et nytt æresmedlem som bidrar innad i klubben og utad mot fuglehundsporten med et 

stort engasjement.  

 
Jeg takker for meg som leder og ønsker det nye styret og våre medlemmer lykke til 

fremover. Vi står foran en usikker fremtid hvor det er viktig at alle holder hodet kaldt og 

hjertet varmt mens vi venter på at ting går over. Ta vare på hverandre. 

  

 

Sak 5. Regnskap 
Klubben har en god økonomi som og driftes i tråd med vedtatt budsjett. Anders Einar 

Holte har i perioden 2014-2019 vært kasserer i klubben. Han har også bistått styret som 

kasserer i 2020 og har bidratt til at styret har hatt god oversikt over økonomi og 

resultater fra hvert enkelt arrangement. Alle våre arrangementer er gjennomført på 

meget god måte med høy dugnadsinnsats. I tillegg er sponsorinntekter og lotteri viktige 

inntektskilder for å unngå negativt resultat på jaktprøver.  

 
Aversjonsdressur og momsrefusjon er viktige inntektskilder som bidrar til et positivt 

resultat. Klubben har fortsatt en meget solid kapitalreserve. Klubbens regnskap og 

forslag til budsjett ettersendes før årsmøte.  



   

 

   

 

 
 

Sak 6. Aktivitetsplan 2021 
 

Januar 

Jan/april Treningskvelder for medlemmer, Harstad, Vesterålen og Lofoten 

Aversjonsdressur på rein. Sortland 

 
Februar 

29.02.  Klubbmesterskap UK/AK, Lovika/Bjørnskinn 

18.03.  Årsmøte, Harstad 

13.-14.02. Fuglehundprøve – Høyfjell Vinter, Vesterålsprøven, UK/AK/VK, Buksnes 

 

Mars 

6.-7.03. Fuglehundprøve – Høyfjell Vinter, Lofotprøven. UK/AK/VK 

25.03.  NM-Vinter Lag, Andøya 

25.-28.03. Kvalitetsparti Andøya UK/AK  

26.-28.03. NM-Vinter. Andøya VK  

27.-28.03. Exit Cup, Andøya 

 

 

Mai   

mai             Aversjonsdressur på rein. Sortland 

30. mai Fuglehundutstilling, Lødingen 

Mai/august Aversjonsdressur på sau. Harstad, Lofoten og Vesterålen 

Mai/sept.     Samling på lufteområde på Heggen mandager kl 19.00. (Reguleres av til 

en hver tid gjeldenden Covid-forskrift) 
Bålkaffe og hundeprat  
 

Juli 

04.07  Apportprøve - Gausvik 

 

August   

Aug.  Aversjonsdressur på rein. Sortland 
20.8.          Fuglehundprøve – Skogsfugl, Gausvik 

21.-22.8 Fuglehundprøve – Høyfjell Høst, Melåprøven. UK/AK/VK  

(NB! Kun 1-dags VK søndag) 

 

September 

Sept./okt. Jentesamling  
 

Oktober 

2.-3.  Vesterålsprøven Høst. UK/AK/VK 

Okt/des.        Treningskvelder? 

 

November  

nov/des 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  Utstillingspris 

Det lages ikke en nettbasert løsning for utstillingscup.  

 

Forslag: Det settes opp en utstillingspris.  

Medlemmer melder inn utstillingsresultater innen 31.12.21.  

Krav: Klubbens utstillingshund må være jaktpremiert.  

 

Poengberegning: 

1 BHK/BTK            4 
2 BHK/BTK            3 
3 BHK/BTK            2 
4 BHK/BTK            1 
BIR       + 2 p 
BIM                + 1 p 
 

Ved poenglikhet skilles etter følgende kriterier i rekkefølge: 

Høyeste oppnådde enkeltsum. 
Alder, der yngste hund vinner. 
Beste utenlandske resultat. 
Høyeste oppnådde premie på prøve. 

9.2 Nye regler for klubbhund/unghund 

Det kåres årets klubbhund etter norgescup regler. 

Beste UK og AK hund kåres etter antall premieringer og poengsum. 
Da HVFK Cup kårer vinnere i VK, AK og UK høst/vinter hvert år er det unødvendige 

mange kåringer. 
  
Forslag:  Årets klubbhund og årets unghund kåres etter norgescup regler. 

9.3 Nye regler HVFK Cup 
 
Alle fuglehundraser stiller ikke med like vilkår utenfor Norge. Det ønskes at cupen skal 

være på like vilkår for alle våre medlemmer. Kontinentale raser som Breton, Vorsteh og 

andre fuglehundraser kan ikke delta på samme jaktprøver som pointere og settere i 

Norden. Det ønskes at bare jaktprøver i Norge kan registreres i HVFK Cup. 
  
Mål: Cupen og kåring av årets beste hunder i HVFK skal være på like vilkår for 

alle våre medlemmer. 

Forslag: Kun premieringer i Norge godtas i HVFK Cup samt kåring av årets 

klubbhund, AK hund, UK hund. 



   

 

   

 

 
9.4 Klubbmesterskap 
Det kåres nå klubbmester i UK og AK som får diplom og cognac glass. I år var det stor 

deltakelse og mange nye deltakere som tok seg tid til å delta på klubbmesterskapet. 

Styret ber årsmøtet avgjøre om det også skal utdeles 2. og 3. plass.  
 
Forslag: I tillegg til Klubbmester kåres det 2. og 3. plass. Det utdeles Diplom og glass 

hhv. hvitvin, rødvin og Cognac glass. Gjelder både UK og AK.  

 
9.5 Frister vedr. valgkomiteens forslag 
Angående valgkomiteens frister, medlemmers frister til valgkomiteen, innkomne forslag. 

Den er satt til 4 uker før årsmøtedato. Innkomne forslag til valgkomiteen etter denne 

dato tas ikke med i valgkomiteens forslag til årsmøte. Det kan ikke fremsettes 

benkeforslag.  
 

Uten å kjenne til endringer/forslag gis all makt til valgkomiteen og har ikke mulighet til å 

være uenig. Valgkomiteens forslag blir da endelig og i prinsippet trenger en ikke stemme 

over forslagene. Det kan være deler i komiteens forslag som kan være motstridene 

årsmøtets flertall. 
  
Forslag: Tekst i §3 endres til: 
Valgkomiteens forslag endres til å bekjentgjøre sine forslag for medlemmene 6 uker før 

møtedato. 
Medlemmene har da 2 uker frist til å reagere og til eventuelt annet/andre forslag som må 

være valgkomiteens i hende 4 uker 
før møtedato. Valgkomiteen har da egne forslag og tar med eventuelle andre forslag. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



   

 

   

 

Sak 10. Årets klubbhunder 

Årets klubbhunder 

 
HVFK medlemmer som har meldt inn jaktprøvepremieringer via nettbasert HVFK Cup. For 

Årets klubb-hund beregnes poengene etter Norges Cupens regler. 
 
Årets klubbhund i HVFK 2020: 

1. P Pointbar Wasabi (NO48450/16), eier: Ketil Sollid. Poengsum: 9. 

2. ES Md's S R Tyson (SE54961/2014), eier: Hjalmar Johansen. Poengsum: 7. 

3. P Barentsvidda's D Wind Cries Mary (NO52521/11), eier: Geir B Larssen. Poengsum: 4. 
 
Årets hund i AK 2020: 
1. SV Gallokåsen's O-Foyn (NO43377/17), eier: Stephan Winsjansen. Poengsum: 9. 

2. GS Klettkovens Zack Noblige (NO30337/11), eier: Jan Hugo Holte. Poeng: 7. 

3. IS Loustic des Demons de Gergovie (DK14005/2016), eier: Kim Sandberg. Poengsum: 5. 

 

Årets hund i UK 2020: 
1. GS Horndalens Lbh Vega (NO57469/18) eier: Ulf H. Nilsen. Poengsum: 13. 

2. ES Høgmyrstuas Akilles (NO30612/19), eier: Tore Kristoffersen. Poengsum: 8. 

3. GS Reisarypas Second Chance (NO53361/18) eier: Jørn Steve Haugerud. Poengsum: 5. 

  

  



   

 

   

 

Sak 11. Valg   
 

Valgkomiteens forslag til valg, årsmøte 2020 
  

Komiteen har bestått av:  

- Harald Leivseth, leder  

- Gøran Larsen  

- Royer-Andre Larsen  

Innstilling til valg 

  

Styremedlemmer velges for to år: 

- Geir Birger Larsen, leder 

- Hjalmar Johansen, nestleder 

- Nina Skjegstad, sekreter  

I perioden valgt:  

- Håkon A. Myra   IPV 

- Vanja Kristin Jakobsen  1 år (erstatter Roger Liavik)   

Varamedlemmer, velges for et år:  

- 1. Terje Kvilstad 

- 2. Trond Are Kornbakk  

Valgkomite: 

- Harald Leivseth           IPV fra 2020 

- Gøran Larsen   IPV fra 2019 

- Royer Andre Larsen     IPV fra 2020 

Leder dommerutvalg:  

- Svein Elvenes 

Revisor: 

- Magne Haslevang  

 

Alle de som er foreslått er forespurt og har svart ja.  

  

Vesterålen/Lødingen 4. mars 2021 

Gøran Larsen, Roger Andre Larsen og Harald Leivseth 

 

  



   

 

   

 

 

 
Styret i HVFK 

Gausvik, 5. mars 2021 

 

Liv-Jorunn Karlsen 

Leder 

 

 

Anders Holte     Hans Einar Eriksen 

Styremedlem/Kasserer  Nestleder 

 

 

Håkon A. Myhra    Tom Slettbakk 

Styremedlem    styremedlem/Sekretær 

 

 

Annika Holmstrøm    Roger Liavik 

Varamedlem    Varamedlem 

 
Trond-Arne Kornbakk 
Varamedlem 

 

 

 

 

 

 


