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Årsmøte 2021 
 
Sortland Hotel, 23. februar 2022 kl. 18.00 
Fysisk årsmøte 
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Sak 4. Årsberetning for 2021   
 

Styret har i 2021 bestått av de følgende 

Geir B Larssen  Leder    Valgt fra 2021  

Hjalmar Johansen    Nestleder/materialforvalter  Valgt fra 2021  

Nina Skjegstad  Styremedlem/Kasserer  Valgt fra 2021            

Vanja Kristin Jakobsen  Styremedlem/sekretær  Erstattet R.Liavik i 2021, påvalg 

Håkon A. Myhra   Styremedlem (IKT/WEB) På valg 

 

Varamedlemmer 

Terje Kvilstad   Varamedlem   På valg 

Trond Kornbakk   Varamedlem    Trakk seg fra vervet i mars.  

 

Lokalt dommerutvalg (LD)  
Svein Elvenes   Leder    På valg 
 

Valgkomité    

Harald Leivseth          Leder    Valgt fra 2020  

Royer-Andre Larsen           Medlem   Valgt fra 2020 

Gøran Larsen           Medlem   På valg 

  

 

 



   

 

   

 

Revisor    

Magne Haslevang Revisor   Valgt fra 2021 

Sigurd Tore Pettersen Vararevisor   Valgt fra 2021  

 

 

Klubbens utvalg har bestått av følgende: 

 

Lokalt Dommerutvalg (LD) 

Svein Elvenes   Leder 

Reidar Håheim  Medlem 

Ketil Sollid   Medlem  

Kjell A Myhra   Medlem   

Frode Risdal   Medlem 

Tore Hjellbakk  Medlem 

 

Ansvarlige for aversjonsdressur 

Harstad                          Nina Skjegstad 

Leknes    Reidar Håheim 

Svolvær   Vivian Eriksen  

Vesterålen   Royer-Andre Larsen 

Rein    Kristin Solheim  

     

Heggen lufteområde  

Harstad   Roger Liavik og Veronica Sivertsen 

 
Terrengansvarlige 

Andøya    Asle Skavdal og Geir Vidar Haugen 

Bø/Vesterålen    Berit Hansen 

Myre/Øksnes   Hjalmar Johansen 

Gausvik    Liv-Jorunn Karlsen 

Kongsvikdalen   Prøveleder 

Lofoten    Reidar Håheim  

 
Prøveledere for klubbens fuglehundprøver  

Vesterålen Vinter Trond Arne Kornbakk 

Lofotprøven Vivian Eriksen 

NM vinter/Exit Cup Avlyst pga Covid-19  

Melåprøven       Liv-Jorunn Karlsen 

Vesterålen Høst Vivian Eriksen 

Apportprøve Tom Slettbakk 

Skogsfuglprøve Liv-Jorunn Karlsen 

 
Andre aktiviteter 

Klubbmesterskap Hjalmar Johansen 

Utstilling Tom Slettbakk 

Treningskvelder, Lofoten Vivian og Hans Einar Eriksen 

Treningskvelder, Harstad  Ernst Evensen 

 

Medlemmer 

Det har i 2021 vært en tilvekst på 33 nye medlemmer. Medlemslisten per 31.12.2021 

viste 267 betalende hovedmedlemmer, 14 husstandsmedlemmer og 5 æresmedlemmer.  

 

Æresmedlemmer 

Kjell A Myhra, Frode Risdal, Richard Sletten, Royer Andre Larsen, Svein Elvenes.  

 

 



   

 

   

 

Styremøter 

Styret har gjennomført 11 styremøter, hvorav 10 har vært via Teams. Det har i tillegg 

vært jevnlig kontakt via epost og telefonsamtaler for å følge opp aktiviteter og saker. I 

tillegg til Klubbinfo så er det også sendt ut e-poster og SMS’er direkte til medlemmene. 

Opplysninger om planlagte aktiviteter og rapport om gjennomførte arrangement har blitt 

fortløpende lagt ut på klubbens hjemme- og Facebook sider. Det har vært utstrakt jobbing 

mot NM-Vinter 2022 med mange arbeidsmøter. 

 

Jentesamling 2021 

Jentesamling var i år på Myre med 7 deltakere. Irene Lee Larsen hadde regien og laget 

et flott og koronavennlig arrangement. Oppmøte og sosialt på fredag med hundeprat og 

erfaringsdeling. På lørdag var det først jakt trening på Stormyra med Roy Robertsen som 

instruktør. Senere på dagen var det leirdueskyting med Johanne Hansen som instruktør. 

Søndag var det Iren som ledet jakttreninga med stødig hånd. Det var noen fugler begge 

dagene så hundene fikk testet seg godt. I det hele tatt en sosial og fin helg der to av 

deltagerne ble nye medlemmer i klubben.  

 

Aversjonsdressur 

Klubbens aversjonsinstruktører i 2021 har vært Reidar Håheim, Rune Bendiksen, Vivian 

Eriksen, Hans Einar Eriksen, Liv-Jorunn Karlsen, Royer-Andre Larsen og Svein Thore 

Engen. Disse har nedlagt en solid innsats for å tilby aversjons-dressur av høy kvalitet til 

alle som ønsker dette. I 2021 har klubben hatt 169 hunder til aversjonsdressur på sau, 

og 83 hunder på rein. Tabellen under viser oversikten som er rapportert til FKF for 2021. 

 

 

Hundetyper 

Sum antall 

1. gangs bevis 

Sum antall 

fornyete bevis 

 

 

Stående fuglehunder 

 

78 

 

16 

 

Apporterende og støtende hunder jakt 

 

1 

 

 

Drivende hunder jakt 

  

 

Spisshunder jakt 

 

2 

 

 

 

Andre hunderaser 

 

4 

 

 

1 

 

Blandingshunder 

 

4 

 

 

Samlet antall: 

 

89 

 

17 

 
Det er en nedgang i antall nye bevis sammenlignet med 2020. 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. Dette er en inntektskilde, men ikke stor netto 

etter kjøring for alle instruktører. Det rettes en stor takk til alle som har bidratt!  

 

Lufteområdet på Heggen 

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 hadde ei uke med dugnad i 2021 (ca 25 personer) hvor fokus var inngjerding, 



   

 

   

 

gjerdet ble flyttet i begge hjørnene mot hoppbakken for å komme unna bløtområdet. 

Gjerdet ble også reparert flere plasser. Det ble også kappet vekk en god del vinkeljern 

som har dukket opp fra krigens dager. Området er nå på ca 41 mål. Det var litt sosialt 

med bålkaffe og kaker, da innenfor FHI sine anbefalinger. Takk til alle som hadde tid til å 

delta. Alle har med vann og skåler til egne hunder, da dette er hygienisk med tanke på å 

hindre smitte av eventuelle sykdommer. Klubben takker Remi Robertsen på Hageland 

som har sponset flere greinsakser, samt Brannvakta som lånte ut metallsøker.  

Hilsen Veronica og Roger, områdeansvarlige. 

 
 

Rapport fra dommerutvalget 
 
På grunn av at det bare er 6 dommere i klubben har vi valgt at samtlige dommere inngår 

i dommerutvalget. Utvalget ledes av Svein Elvenes.  

 

Vi har i året som har gått alle møttes i Harstad 26/1, på Sortland Hotell 25/5, og Toyota 

Nordvik A/S på Sortland 26/10 

. 

Møtested Dato Tema Svein 

Elvenes 

Ketil 

Sollid 

Kjell A 

Myhra 

Reidar 

Håheim 

Tore 

Hjellbakk 

Frode 

Risdal 

Harstad 26/1 Oppgaver 

DU/FKF 

x x x x x x 

Sortland 25/5 Opplæring 

DK 

x x x x x x 

Sortland 26/10 Oppgaver 

DU/FKF 

x x x x x x 

 

Agenda for møte i Harstad var tilsendte dokumenter og oppgaver fra DU - FKF som 

gjennomgås i fellesskap med flertalls konklusjon. Svarene tas med til sentral dommer-

konferanse der en flertallsinnstilling fra representantene legges til grunn for 

bedømmelsen Dette skjer hvert år. Det ligger for den enkelte mye læring i det og som 

bidrar til best mulig likhet i bedømmelsen. I de senere år har dommerkonferansen vært 

på Gardermoen i januar. Grunnet Covid-19 har det ikke vært dommerkonferanser på to 

år. Til Årets dommerkonferanse har vi mottatt 15 sider til besvarelse. Den er utsatt til 

mai 22. Møtet på Sortland 25/5 ble i hovedsak vektlagt råd og veiledning til vår 

dommerelev som skulle til Kongsvold K1 tidlig i august. Dessverre lyktes ikke vår 

dommerelev, slik at vi i dag står der vi begynte, og med dommerutvalget noen 

erfaringer rikere. 

 

Dommersituasjon i klubben: 

Klubben har få dommere sett i relasjon til de mange jaktprøvene vi arrangerer. Noen av 

oss er etter hvert er blitt noen år gammel slik at situasjonen er utfordrende. Alle varsel-

lampene bør blinke. Klubben har ikke klart å få fram nye dommere på mange år. De som 

var kvalifisert og forespurt var ikke villig/kunne ikke. 

 

I høst var vi samlet på Sortland med tema: dommere:    

Hva har vi av medlemmer med premierte hunder som er nærmest for å kunne vurderes 

som dommerkandidat. 

Kravet er: 

Dressert og ført egen hund til 1 AK. Deltatt og ført hund til premie i VK. Dressert og ført 

egen annen hund til premiering. Lang, 10 års jakterfaring med hund. Vilt trygdeavgifts 

kort. Egnethet. 

 

Et medlem i klubben har klart kravene, er forspurt og er villig til å prøve seg. Vi vil 

begynne med å gå i marka samens. Noen medlemmer er nesten i mål med kravet om 

premierte hunder og vi har startet dialog.  Det er imidlertid en stor utfordring at kravene 



   

 

   

 

for å bli dommer er svært tidkrevende og omfattende. Dette bør adresseres til FKF. 

Dommerutvalget foreslår at det meldes som egen sak til neste fuglehund ting. 

For Dommerutvalget i HVFK 

Svein Elvenes 

 

 

Arrangementer / Aktiviteter 2021 

 

Klubbmesterskap 6. Februar 

Ble arrangert i Lovika og på Bjørnskinn. Vinner i AK ble GS Jimbalayas Lucifer 

[NO54310/18] med eier/fører Jonas Vargas Hansen. I UK vant IS Hadseløya's Frost 

[NO34820/20] med eier/fører Tore Olsen. 

 

Vesterålsprøven – Vinter 13-14. Februar 

Hovedkvarter Andøya Friluftssenter, Buksnes med Trond Arne Kornbakk som prøveleder. 

Totalt 120 startende hunder hvor 16 ble premiert (13%). Det ble ingen premieringer i VK-

finalen, men beste hund var IS Bjerkaasen’s BES Toxic til Andreas Bjørn med 1VK m/CK 

kval. 

 
Lofotprøven 6-7. Mars 

Avlyst pga Covid-19.  

 

NM Vinter Andøya 25-28. Mars 

Dessverre måtte arrangementet avlyses grunnet Covid-19. 

 

Utsatt prøve i Lofoten 17-18. April 

Utsatt UK/Ak fra NM på Andøya. Hovedkvarter Brustranda Sjøcamping, Valberg i Lofoten 

med Vivian Eriksen som prøveleder. Totalt 120 startende hunder hvor 28 ble premiert 

(23%).  

 

Apportprøve 4. Juli 

Hovedkvarter Storvannet, Gausvik med Tom Slettbakk som prøveleder. Totalt 25 

startende hunder på arrangementet hvor 18 ble premierte (72%). 

 

Skogfuglprøven 20. August 

Hovedkvarter Sjøhuset, Gausvik med Liv-Jorunn Karlsen som prøveleder. Totalt 20 

startende hunder hvor 7 ble premierte (35%). 

 

Melåprøven 21-22. August 

Hovedkvarter Sjøhuset, Gausvik med Liv-Jorunn Karlsen som prøveleder. Totalt 93 

startende hunder hvor 20 ble premierte (22%). 1-dags VK ble vunnet av IS 

Heggelifjellets W-Ria til Per Erling Høvde med 1VK. 

 

Vesterålsprøven – Høst 2-3. Oktober 

Hovedkvarter Fjordcamp, Bø i Vesterålen med Vivian Eriksen som prøveleder. Totalt 146 

startende hunder hvor 16 ble premierte (11%). Vinner av VK-finalen var GS Sarabakks 

Blaser til Camilla og Ben Ruben Heimstad med 1VK CACIT. 
 

Utstilling 29. Mai 
Årets utstilling ble avholdt i Lødingen med Tom Slettbakk som utstillingsleder. Best in 

Show ble KV Itsa’s Siri, eier Helge Hansen. 

 

Fuglehundtinget 13. November 

Utsatt Fuglehundting ble avholdt på Gardermoen. Liv-Jorunn Karlsen representerte 

klubben. 

 



   

 

   

 

Treningskvelder  

Sosialisering og dressurtrening startet opp i desember i Harstad med Ernst Evensen som 

instruktør. Selv om det har vært mye vær har dette vært et populært tilbud som styret 

håper å få startet opp med flere steder i klubbens nedslagsfelt. 

 

HVFK Cup 

Det kåres vinnere i UK, AK og VK for vinter- og høstsesongen. Medlemmene registrerer 

selv sine resultater via klubbens hjemmeside. 

 
Vinnere HVFK Cup høst: 

UK IS Hadseløya’s Lilly Baluba Royer-Andre Larsen 

AK P Pointbar Titan   Roger Liavik 

VK ES MD’s S R Tyson  Hjalmar Johansen 

 
Vinnere HVFK Cup vinter: 

UK IS Hadseløya’s Lilly Baluba Royer-Andre Larsen 

AK GS Horndalens Lbh Vega  Ulf H. Nilsen 

VK IS Hadseløya’s Azzo  Reidar Håheim 
 

 
 

Leders kommentar 
 

Et nytt styre har fått kjenne på et krevende år i mange henseende inklusive Covid-19 

pandemien, dog har klubben på imponerende vis klart å gjennomføre 5 av 6 

jaktprøvearrangementer i tillegg til utstilling, apportprøve, klubbmesterskap, 

aversjonsdressurkvelder, utstillingstreninger og dressur/instruksjonskvelder, alle med 

smittevern-hensyn. Det prestisjetunge NM-vinter på Andøya, samt den attraktive 

Lofotprøven måtte dessverre avlyses grunnet kommunale Covid-restriksjoner på de ulike 

stedene. Som plaster på «såret» ble det med suksess berget en utsatt UK/AK-prøvehelg 

fra NM-Vinter 3 uker på etterskudd i nettopp majestetiske Lofoten. Takk til alle som har 

bidratt! 

 

Klubbens medlemstall har ved årsskiftet økt fra 234 til 267 medlemmer og vi er fortsatt 

den desidert største fuglehundklubben i nord. Vi fortsetter også å være den mest aktive 

klubben i hele Norge/Norden mht antall offentlige arrangementer. For å opprettholde 

denne aktiviteten med en så geografisk spredt medlemsmasse kreves det ekstra 

arbeidsinnsats av medlemmene. Dugnadsånden er derfor svært viktig og oversikten over 

aktiviteter viser at mange er med og bidrar med stort engasjement, men vi trenger flere 

hoder og hender! Det er lett for at arbeidstyngden faller på de samme skuldrene og 

dette ønsker vi å endre. Ambisjonen er at så mange som mulig bidrar slik at 

nøkkelpersoner ikke brennes ut – jo flere som stiller opp – jo mer livskraftig blir klubben!  

 

Et eksempel på en sjelden dedikert ressursperson er nylig tilflyttede Ernst Evensen 

bosatt i Kongsvik. Han har livslang erfaring med hund, innehar de nødvendige formelle 

kvalifikasjoner og stiller opp hver mandag kveld i Folkeparken i Harstad og kjører sine 

etter hvert meget populære dressur/treningskvelder uansett vær. I kjølvannet av denne 

aktiviteten er det kommet til flere nye medlemmer. Tross flere instruktører i klubben har 

et slikt tilbud vært mangelvare, og er derfor kjærkomment for uerfarne førstegangs-

eiere, men også for de mer erfarne medlemmene som ønsker sosialisering av nye 

håpefulle 4-beinte. At han i tillegg arrangerte fase-1 instruktørkurs nylig for å utdanne 

nye instruktører sier litt om engasjementet til den gode Ernst.  

 

Klubbens viktigste aktivitet og inntektskilde er arrangering av høyfjellprøver og vi har 

flere dyktige medlemmer som legger ned masse arbeid for at disse aktivitetene blir 



   

 

   

 

gjennomført på beste måte. Dog er ikke jaktprøver innenfor alles interesseområder og 

derfor ønskes andre aktiviteter å tilbys – forslag finnes, men det trengs folk som setter 

disse ut i livet. Det er en utfordring å ta vare på alle med en så stor medlemsmasse, nye 

unge medlemmer må ivaretas som framtidens ressurser. Disse må også bære et ansvar 

selv ved å engasjere seg og det bør tilrettelegges møteplasser også utenfor de etablerte 

arrangementene – her er styret åpen for gode innspill!  

 

På jaktprøvearenaen fortsetter klubben å sette spor i vårt langstrakte land, men året 

2021 er dog litt spesielt! Tillater meg å omskrive slutten av Rolf Jacobsens ofte siterte 

dikt; «Det er langt dette landet vårt. De beste er i nord…». Historisk skulle det gå 43 år 

før en annen fra klubben vår klarte bragden ES Østvangens Amy II med eier og fører 

Karl Kristian Elde (Kvæfjord) maktet i 1978 – å vinne Norsk Derby på Kongsvold. Dog 

intet mindre enn imponerende av Vesterålsekvipasjen Royer-Andre Larsen og hans 

egenoppdrettede irsksetter (IS) Hadseløyas Lilly Baluba å vinne samme trofé i 2021. Så 

får de neste årene vise om Lilly Baluba og Royer-Andre klarer å kopiere Karl Kristian og 

Amy II med også å vinne NM Høyfjell på Kongsvold. I forkant av denne bragden kan Lilly 

Baluba skilte med 8x1UK og 3x2UK, resultater oppnådd både i Norge og Sverige. Hun 

troner som vinner av Norsk Irsksetterklubbs (NISK) Høyfjells Cup, Årets unghund i NISK 

avd 9, Årets IS i Norge alle i klasser, Årets unghund i NISK, Vinner av NISK Vinter-Cup, 

Vinner av HVFK Cup både Høst og Vinter, Årets Unghund HVFK, Årets Klubbhund i HVFK 

alle klasser – og (om ikke dette skulle være nok) også Årets Unghund uansett rase i 

Norge. Vi gratulerer og bøyer oss i hatten.  

 

I inneværende år vil klubben arrangere en ekstra utstilling søndag 6. november i Harstad 

med en etterlengtet årsfest lørdagskvelden. Ambisjonen er å fylle en ellers normal 

«dødperiode» med noe hyggelig og sosialt både for hunder og eiere. Jeg håper 

medlemmene ønsker dette velkommen og slutter opp om arrangementene! 

 

Klubben har manglet et overordnet strategidokument hvor klubbens ambisjoner og 

målsettinger er nedfelt. Styret har utformet et slikt og dette legges ved årsmøtepapirene 

og presenteres for årsmøtet (se vedlegg).  

 

Det inngjerdete lufteområdet på Heggenkollen i Harstad er et populært tilbud til 

medlemmer i Harstadregionen, styret har nettopp reforhandlet en 10 års avtale med 

eierne.  Tilsvarende burde også finnes i Vesterålen og i Lofoten. Om noen medlemmer 

har forslag på løsning ift inngjerdete lufte/dressurområder i disse regionene er dere 

velkommen med innspill!  

 

Klubbens materialhenger er systematisert og klubbens aktiva er nå grundig katalogisert 

noe som vil framgå av regnskapet – et meget tidkrevende arbeid. Det er svært viktig at 

arrangører som gjør bruk av hengeren på arrangementer følger anvisning fra 

materialforvalteren.  

 

Avtalen det forrige styret inngikk med Uniq hundefor som klubbens for-sponsor for 

2021-22 inklusive en ikke mottatt pengesum, viste seg ikke å være reel og er opphørt. 

Det understrekes av Uniq produsenten sentralt ikke kjente til denne avtalen. For 2022 

har vi akkurat forhandlet en ny avtale med Hills Hundefor som sponsor for klubbens 

arrangementer. 

 

Klubbens nettside er modernisert og nå også knyttet opp mot Facebook og Instagram. 

Disse er levende og et godt redskap for rask formidling av nyheter. 

 

 



   

 

   

 

Sak 5. Årsregnskap 2021 
Klubben har en god økonomi som og driftes i tråd med vedtatt budsjett. Nina Skjegstad 

har i inneværende periode vært kasserer i klubben. Altipluss ble engasjert som 

regnskapsbyrå fra sommer 2021. Alle våre arrangementer er gjennomført på god måte 

med høy dugnadsinnsats, kun ett arrangement har gått i minus.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



   

 

   

 

 



   

 

   

 

 



   

 

   

 

 



   

 

   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



   

 

   

 

Sak 6. Aktivitetsplan 2022 
 

Januar 

Jan/april Trenings-, dressur-, og teorikvelder for klubbens medlemmer i Harstad, 

Vesterålen og Lofoten. 

29. Aversjonsdressur rein på Sortland. 

 
Februar 

5.-6.  Fase 1 instruktørkurs.   

12.  Klubbmesterskap UK/AK, Stormyra (Myre) 

19.-20. Fuglehundprøve – Høyfjell Vinter, Vesterålsprøven, UK/AK/VK, Sortland 

23.  Årsmøte, Sortland 

 

Mars 

5.-6  Fuglehundprøve – Høyfjell Vinter, Lofotprøven. UK/AK/VK 

31.  NM-Vinter Lag, Andøya 

31.  Kvalitetsparti, Andøya UK/AK  

 

April 

1.-3.   NM Vinter, Andøya  

1.-3.   Kvalitetsparti, Andøya UK/AK 

2.-3.   Exit Cup, Andøya 

 

Mai   

mai             Aversjonsdressur på rein. Sortland 

21.  Fuglehund utstilling, Harstad 

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

Mai/sept. Lufteområdet på Heggenkollen er åpent hele året, men med størst bruk i 

båndtvangperiode. Fast samling mandager kl 19 med bålkaffe og 

hundeprat.  

 

August   

07.   Apportprøve, Gausvik 

Aug.  Aversjonsdressur på rein. Sortland 

 

September 

2. Skogsfuglprøve, Gausvik 

3.-4. Melåprøven. UK/AK/VK (Kun 1-dags VK søndag) 

Sept./okt. Jentesamling  
 

Oktober 

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

Okt/des.        Treningskvelder 

 

November 

5.  Årsfest Stangneshallen, Harstad. 

6.   Fuglehund utstilling Stangneshallen, Harstad.  

nov/des Trenings-, dressur-, og teorikvelder for klubbens medlemmer i Harstad, 

Vesterålen og Lofoten. 
  

 

 
 

Sak 7. Kontingent 2022 
Styret foreslår uendret kontingent kr 250,- for hovedmedlemmer og kr 75,- for familie-

medlemmer. 



   

 

   

 

 

 

 

Sak 8. Budsjett for 2022 
Forslag til budsjett for 2022.  

 

 
 

 

 
Sak 9. Innkomne forslag 
 

Alle innkomne forslag er fra nåværende styre.  

 

9.1 Utstillingshund 

Dagens poengberegning ble godkjent av årsmøtet i fjor og hundene i utstillingscupen-21 

er kåret etter disse:  

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 
 
En ny poengberegning foreslås for utstillingscupen:  

 



   

 

   

 

 
Ved poenglikhet skilles etter følgende kriterier i rekkefølge: Høyeste oppnådde enkelt-

sum. Alder, der yngste hund vinner. Beste utenlandske resultat. Høyeste oppnådde 

premie på jaktprøve. 
 

 

 

9.2 Premiering av HVFK/fôrsponsor*-cupvinnere 

Forslag: Vinnere av HVFK høst og vintercup, alle klasser, får diplom/fôr*.  
*Gitt at klubben har fôrsponsor for dette formålet. 

 
9.3 Strategidokument 

Forslag: Vedlagte strategidokument forankres av årsmøtet. 

 

9.4 Vedtektsendringer 

§4.2 Vedtak og representasjon 

Leder av dommerutvalget har møte og forslag/talerett. 

 

1. Forslag til endring: Styret kan kalle inn leder av lokalt dommerutvalg 

ved behov. 

Vedtektenes Kapittel 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

 

I §3.4 Årsmøtets oppgaver, framgår at årsmøtet skal blant andre, velge leder av lokalt 

dommerutvalg. 

 

2. Forslag til ny bestemmelse: §5.3 Leder lokalt dommerutvalg 

Leder av lokalt dommerutvalg velges av årsmøtet. Leder i dommerutvalget skal jobbe for 

at det er et godt kollegialt forhold mellom klubbens dommere, og at dommerkollegiet er 

samkjørt og har en felles oppfattelse av regelverk og praktisering. Arbeidsoppgaver 

omfatter bla: Organisere dommersamlinger. Koordinere innspill fra dommerkollegiet til 

FKF. Videreformidle informasjon fra FKF, NKK, etc. til klubbens dommere. Ha oversikt 

over potensielle dommerkandidater. Møte i styremøter ved invitasjon. Stille som 

klubbens representant på dommerkonferansen.  

 

3. Forslag til ny bestemmelse: §4.4 Politiattest 

Ved innstilling av personer til styreverv i HVFK skal politiattest fremvises valgkomiteen. 

 

 
 

 



   

 

   

 

Sak 10. Årets hunder 2021 
 
Norgescup regler. Fem beste premieringer. Norsk Derby teller som ekstra premiering. 

Ved samme poengsum er det minst antall starter, deretter laveste alder. 

 

Årets Klubbhunder:  
 

1. IS Hadseløya's Lilly Baluba [NO34817/20], eier Royer-Andre Larsen. 6 tellende    

premier. 16 poeng. 

2. ES Md's S R Tyson [SE54961/2014] eier Hjalmar Johansen. 2 tellende prem. 6 poeng.  

3. GS Horndalens Lbh Vega [NO57469/18], eier Ulf H. Nilsen. 2 tellende prem. 6 poeng. 

 

Årets HVFK-Cup: 

 

VK (1VK=6 poeng, 2VK=5 poeng, 3 VK= 4 poeng, 4VK=3 poeng, 5 VK=2 poeng, 6 VK= 

1 poeng. Tillegg for Cacit/Reserve Cacit/ ÆP skog = 5 poeng. Tillegg for CK = 3 poeng. 

Premieringer oppnådd i finale i to-dagers VK eller semifinale i tre-dagers VK gir 1 poeng 

ekstra. Premiering oppnådd i finale i tre-dagers VK gir 3 poeng ekstra. Ved poenglikhet 

går den med færrest antall starter foran, deretter den yngste). 

 

1. Es Md`s SR Tyson [SE 1254961/2014], eier: Hjalmar Johansen. 2 premier. 12 poeng. 

2. IS Hadseløya’s Azzo [NO41137/14], eier: Reidar Håheim. 1 premie. 9 poeng. 

3. GS Aarbringen’s black Khalesi [NO53566/18], eier: T.A. Kornbakk. 1 premie. 7 poeng. 

 
AK (1AK=3 poeng, 2AK=2 poeng, 3AK=1 poeng. Ved samme poengsum minst antall starter 

deretter yngste). 

 

1. GS Horndalens Lbh Vega [NO57469/18], eier Ulf H. Nilsen.  4 premier. 9 poeng. 

2. P Pointbar Titan [NO48449/16], eier Roger Liavik. 2 premier. 5 poeng. 

3. SV Gallokåsen's O-Foyn [NO43377/17], eier Stephan Winsjansen. 1 premie.  3 poeng. 

 

UK (1UK=3 poeng, 2UK=2 poeng, 3UK=1 poeng. Ved samme poengsum minst antall starter 

deretter yngste). 

 

1. IS Hadseløya's Lilly Baluba [NO34817/20], eier: Royer-A. Larsen. 12 premier. 48p.  

2. ES Guttenes bmt Mio [NO42340/20], eier: Mona & Magne Haslevang. 4 premier. 10p.  

3. KV Sako's Ciao Bello [NO50375/20], eier: Simen Viker Brekke. 4 premier. 9p. 

 



   

 

   

 

   
           Årets AK-hund                    Årets VK-Hund 

 
Årets Utstillingshund 

1. BdB Gyldenskov Polar Bear (NO42142/19), eier: Annika Holmstrøm. 12 poeng 

2. GM Marko (DK09960/2017), eier: Monica Johansen. 10 poeng 

3. LV Langvassåsens Luna (NO39449/15), eier: Liv-Jorunn Karlsen. 8 poeng 

 

                                  
                                         Årets Utstillingshund 

 

 
 

 
 

 



   

 

   

 

Sak 11. Valg   
 

Valgkomiteens forslag til valg, årsmøte 2021 
  

Komiteen har bestått av:  

- Harald Leivseth, leder  

- Royer-Andre Larsen  

- Gøran Larsen  

Innstilling til valg 

  

Styremedlemmer velges for to år: 

- Geir Birger Larssen IPV 

- Hjalmar Johansen IPV 

- Nina Skjegstad IPV 

- Vanja Jakobsen 

- Anita Dahl Solbakken 

Varamedlemmer, velges for et år:  

- Tore Olsen 

- Øystein Josefsen  

Valgkomite: 

- Harald Leivseth  IPV fra 2020 

- Royer-Andre Larsen IPV fra 2020 

- Reidar Håheim  

Varamedlem til valgkomite  

- Anders Einar Holte  

Leder dommerutvalg:  

- Svein Elvenes 

Revisor:  

- Magne Haslevang IPV 

 

Vararevisor: 

- Sigurd Tore Pettersen 

 

 

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

  

 

Vesterålen/Lødingen 4. mars 2021 

 

Gøran Larsen, Royer-Andre Larsen og Harald Leivseth 

 

  



   

 

   

 

 

 
Styret i HVFK 

Harstad, 9. februar 2022 

 

Geir B Larssen 

Leder 

 

 

Nina Skjegstad   Hjalmar Johansen 

Styremedlem/Kasserer  Nestleder 

 

 

Håkon A. Myhra    Vanja Kristin Jakobsen 

Styremedlem    styremedlem/Sekretær 

 

 

Terje Kvilstad    

Varamedlem    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

• Resultat Prosjektregnskap 

• Resultatregnskap (detaljregnskap) 

• Balanse (detaljer) 

• Strategi dokument 

 
 
 



   

 

   

 

 
 



   

 

   

 

 
 



   

 

   

 

 
 



   

 

   

 

 
 
 



   

 

   

 

 



   

 

   

 

 



   

 

   

 



   

 

   

 

 

 

 

 


