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Styret har i 2013 bestått av følgende personer: 

Leder   : Idar Helmer Pedersen 2012-2013 

Nestleder/sekretær : Marit Kransvik  2013-2014 

Kasserer  : Monica Svendsen  2012-2013 

Styremedlem  : Hanne Jonassen  2013 

Styremedlem  : Ivan Severinsen  2013-2014 

Styremedlem  : Espen Johnsen  2013-2014 

Varamedlem  : Knut Harald Rosseland 2013-2014 

Varamedlem  : Jonn Moldskred  2012-2013 

 

Matrialforvalter : Reidar Kvalvik 

Revisorer  : Magnhild Johansen/Bjørnar Mikkelsen 2012-2013   

Valgkomite  : Idar Langmyr, Geir Opdahl, Jørn Lille 

Æresmedlemmer : Magne Lindbäck, Aksel Lundberg, Idar Langmyr,  

Are Suhr og Øystein Utne 

 

Pr 31/12- 2013 har VFFK 175 aktive medlemmer fordelt på de tre avdelingene. Dette 

er en svak tilbakegang fra 2012, der vi hadde 183 medlemmer. 

Det har i 2013 vært avholdt 1 styremøter på Skaidi. Utover dette har det vært avklart 

en del saker via epost og telefon. 

2013 har vært et rolig år uten de store sakene. Skal man dra fram noen enkeltsaker 

er det at man har fått utarbeidet en ny og tydeligere avtale med FEFO når det gjelder 

rypetaksering. Videre har det vært jobbet med en bedre struktur på økonomi da 

spesielt opp mot jaktprøver. Her bør det jobbes videre. Revisorkrav til regnskap 

medfører at vi må være nøye i alle ledd.  

Vi ser også at man for å ta videre steg i økonomi må fortsette det målrettede arbeidet 

med å få våre prøver til å gå i pluss. 

En annen positiv sak er at lokalavdelingene i samarbeid har gått i gang med 

instruktør utdanning fra Hundskolan Vision. Her er håpet at vi i løpet av første del av 

2014 har fått mange nye bidragsytere til VFFK som videreformidle nye tanker og 

ideer om hvordan skape en god jakthund  

Vi har i 2013 arrangert Altautstillingen(kun gr.7) og vært medarrangør på 

Kvalsundutstillingen.  I tillegg arrangerte vi 4 vinterprøver og 2 høstprøver. Forsøket 

med prøve i Kautokeino ble ikke gjentatt i 2013. Dette siden det ble gitt rimelig klare 

direktiver fra FKF om at det ikke var ønskelig med prøver før 21. August (båndtvang). 

Styret mener at man ikke bør legge Kautoprøven helt på is, men jobbe videre med 

denne. En CACITprøve i Kautokeino vil trekke folk fra hele Nord-Kalotten.   
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Sportslig har 2013 vært et flott år å kunne si at man er fra hundemiljøet i Vest 

Finnmark.  

Under NM Vinter gikk Jan Arvid Arild helt til finalen og endte til slutt opp med 

tredjeplass. En flott prestasjon av Jan Arvid og Bobbi Brown med tanke på at det var 

200 hunder som stilte til start.  

Under høsten var det unghundene som herjet.  

Først var det Norsk Derby for Unghunder som ble vunnet av Harry Hansen med 

Black Hunter. De vant i tillegg Unghundcupen i FKF. 

Så var det Unghund Grand Prix. Der viste Jon Aurebekk og Sam at det var flere 

prima hunder i Vest Finnmark og gikk av med seiern etter en spennende finale. Sam 

ble i tillegg vinner av Apetittcupen for Unghunder 

 

Ut over disse har vi mange andre hunder/førere som kunne vært nevnt, som gang på 

gang får med seg hjem flotte premieringer og som representere klubben på en 

forbilledlig måte.  

En stor gratulasjon til alle dere. 

 

Styret ønsker alle medlemmer et godt og fremgangsrikt 2013 

 

Avslutningsvis vil jeg takke alle de aktive u VFFK for støtte og samarbeid i min 

periode som leder for klubben og ønske det nye styret lykke til i sin jobb fremover. 

 

Idar Pedersen 

Leder 
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Årsberetning 2013 for VFFK avd. Lakselv 
 
Leder aktivitesavd: Gunnar Tjikkom 
Kasserer: Idar Langmyr 
 
Ved utgangen av året hadde avdelingen  35 medlemmer. Siden medlemmene er 
spredt i et stort geografisk område, er det vanskelig å få samlet alle til felles 
aktiviteter. 
 
Avdelingen har avholdt vår- og høstjaktprøve i Børselv, prøveleder har vært Knut 
Harald Rosseland. 
 
Det var ingen vår- sommer aktiviteter. 
 
I midten av august  var det tid for aversjonsdressur for fuglehunder og andre 
hunderaser mot sau. Som vanlig leide vi sauer hos Robert Pedersen.  
 
I regi av FEFO hadde vi rypetelling i Karasjok, Porsanger og noen få linjer på 
Ifjordfjellet. Som alle fuglehundeiere i distriktet allerede vet: Rypebestanden var på et 
lavmål. 
 
I november var det avslutning av året, det ble servert julemat og drikke til de 
medlemmene som møtte. 
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ÅRSMELDING 2013 

AKTIVITETSAVDELINGEN  

 

Aktivitetskomiteen avd. Hammerfest  har i perioden hatt følgende 

sammensetning: 

Leder: Hanne Jonassen 

kasserer: Monica Svendsen 

Medlemmer: Jan- Erik Karlsen, Idar Pedersen, Geir Oppdal, Alf Jonny Eriksen, Aud 

Marie Tandberg, Einar Thomassen 

 

Aktiviteter: 

Avdelingen har hatt 37 medlemmer i 2013. 

Det har vært avholdt  5 medlemsmøter og 3 møter i aktivitetskomiteen i 2013. 

Det er blitt laget aktivitetskalender for første halvår, men aktivitetskalender for 

høsten/vinter ble utsatt til 26.november på grunn av instruktørutdanning som startet 

medio november 2013. 

De aktivitetene som ble planlagt for vinter/vår 2013 er gjennomført, dvs. 

dressurtrening hver mandag, medlemsmøte med Leif Gunnar Mortensen ang. 

prøvereglement, feltsamling, klubbmesterskap vinter og  utstillingstrening.  I tillegg 

har vi gjennomført rypetelling høsten 2013, sennalandsprøven vinter og høst.   

I tillegg har vi vært med å arrangere utstilling sammen med Hammerfest og omegn 

hundeklubb i kvalsund. 

Klubben har også hatt tilbud om avesjonsdressur på sau, dette ble holdt av Reidar 

Kvalvik. 

Våre sponsorer: 

Forsponsor for Sennalandsprøven vinter og høst har vært Eukanuba.  I tillegg har vi 

fått bestemannspremier til beste UK/Ak hund samt vinner av VK finale fra G-Hagen.  

Dette var flotte krystall isbjørner som er høyt verdsatt av vinnerne.  Dommergaver 

vinter ble sponset av Båt & Motor Hammerfest.  Dommergaver høst ble strikket av Alf 

Johnny sin mor.  Stor takk til våre sponsorer! 
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Utstillingsresultater og jaktprøveresultater: 

Vi har som tidligere år vært med arrangør av Hammerfest utstillingen.  Utstillingen ble 

arrangert i Kvalsundhallen i mai 2013.  

Når det gjelder Jaktprøver kan man spesielt nevne at  

Skaididalens Bobbi Brown og fører Jan Arvid Arild fikk 3.pr, NM vinter,  

First Bullet Samson Soerenson  og Jon Aurebekk ble vinner av unghund Grand Prix 

og at Skaididalens Emil ble NJCH med fører Jan-Erik Karlsen.   

 

Mange  gratulasjoner for flott innsats! 

Vi ønsker alle jaktprøvedeltagere lykke til videre i 2014 

Instruktørutdanning: 

3 av avdelingens medlemmer, Jan-Erik Karlsen, Hanne Jonassen og Alf Johnny 

Eriksen har startet på instruktørutdanning i regi av Hundskolan vision.  Utdanningen 

avsluttes i februar 2014. Dermed har klubben 3 instruktører som skal holde ulike kurs 

for medlemmene framover.  

Oppsummering av 2013: 

Det har vært god oppslutning om dressurkveldene hver mandag i første halvår.  Her 

har vi trent på lineføring og sitt.  Vi har ikke hatt noen faste aktiviteter i høst, dette 

med bakgrunn i instruktørutdanningen.  Aktiviteter som følge av 

instruktørutdanningen vil komme vinter/vårhalvåret 2014. 

Rypetakseringen ble gjennomført som planlagt  og i år også med linjer på Hatter.   

Sennalandsprøven vinter og høst ble avviklet med Idar Helmer Pedersen som 

prøveleder for vinter og Alf Johnny Eriksen på høst, samt et flott prøveteam på begge 

prøver.  En stor takk til dem for godt gjennomført arrangement.   

Avdelingen har også startet arbeidet med å utvikle en informasjonsbrosjyre om 

klubben, som er ment lagt ut på egnede steder.  Dette som et ledd i 

rekrutteringsarbeidet til klubben. 

Avdelingen jobber fortsatt med å få endret vår hjemmeside slik at den blir mer 

brukervennlig for oss som medlemmer.   

 

Vi takker for 2013 og ønsker alle lykke til med prøver og utstillinger i 2014! 
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Årsmelding 2013 VFFK avdeling Alta 

 

Aktivitetskomiteen har i 2013 bestått av leder Espen Johnsen, samt medlemmer Ivan Severinsen, 

Vidar Berg Hansen og Jørn Lille. 

 

Aktiviteter i 2013: 

-15 Januar årsmøte for 2013 

-20 januar arrangerte vi aversjon på rein 

-31 Fefo foredrag om rypeprosjektet 

-9 februar arrangerte vi klubbmesterskap med Taro og Espen Johnsen som vinner i UK og Bobbi 
brown og Jan Arvid Arild som vinner i AK 

- januar og februar har vi hatt torsdagsdressuren på Lathari. Geir Landmark har vært instruktør. 

- 20 April. Altaprøven og Arctic cup arrangert og ble en kjempefin prøve. 

- Mai- i mai måned arrangerte vi dressurkurs med bra oppmøte og noen nye hundefolk, Dagfinn 
Nilsen og Geir Landmark var instruktører. 

- 6 juni Utstillingstrening med Paul Anton Hermo instruktør 

- 8 Juni hadde vi Altautstillinga, det var lite påmeldte hunder.  

- 8 juni Apport konkurranse i bukta 

- 15 juni Aversjon på sau i Øvre Alta 

-20 juni hadde vi medlemsmøte på Peppes pizza 

- 1 August. I forbindelse med rypetaksering ble det avholdt takseringskurs med FEFO som kursholder 

-3 August ble det avholdt GPS kurs i forbindelse med rypetakseringen Jon Molskred var kursleder 

- 13-15 August Aversjon på Sau i Øvre Alta 

- 3 September hadde vi årets siste strømming på sau 

- 3 Oktober startet unghundkurs med godt oppmøte. Geir Landmark var instruktør. 

- 5-6 Oktober avholdt vi Altaprøven som ble en koselig liten prøve hvor vi hadde en altahund som 
vinner av vken, GS Rio og Ivan Severinsen 

-19 Oktober, Klubbmesterskap høst ble arrangert på hatter med Marit Kransvik som Dommer i 
blandet parti. Vinner av UK ble Vidar Berg Hansen og Vinna og vinner av AK ble Espen Johnsen og 
Taro. 

-29 Oktober Medlemsmøte på Peppes pizza. 

Økonomi: 

Alta avdelingen hadde som mål å gå i pluss for 2013, dette klarte vi. Økonomien i Alta avdelingen ser 
vi på som god.  
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Prøveresultater 2013 for hunder fra Alta avdelingen: 

   Vesterålen 16-17 februar 

ES Nyheimgutens Jade Marit Kransvik/Are Salomonsen 2.UK  

 
Arnøya 9-10 mars 

 
ES Ham-Nuten`s Messi Elise og Herlof Hammari/Torfinn Hammari 2.AK 

Børselv 16-17 mars 

GS Taro Espen Johnsen 1.UK 

GS Reisavannet`s Rio Ivan Severinsen 1.AK 

IS Tintoramas Tr Zara Kristoffer Brokak/Vidar Angell 1.VK finale 

Tromsø 16-18 mars   

P Jimsrypa`s Ilke Dagfinn Nilsen 3.AK 

  Harstad Vesterålen 22-24 mars   

ES Ildfoten`s Katti Gerd Aina Søderholm 1.AK 

Midt-Tromsø 13-14 april 

B Vakkuniva-Tarzan`s Tr Tiff Gunnar Guttormsen 1.UK+1.UK 

  Sennalandsprøven 6-7 april   

P Ohlsmyrens  

pHeartbreaker 
Håkon Helsvik 1.AK 

ES Nyheimgutens Jade Marit Kransvik/Are Salomonsen 1.AK 

  Altaprøven 19-21april   

B Fox Jørn Håvard Lille 1.UK 

P Jimsrypa`s Ilke Dagfinn Nilsen 2.AK 

ES Ildfoten`s I-Frikk Are Suhr 2.VK Semi 

ES Ham-Nuten`s Messi Elise/Herlof Hammari/Torfinn Hammari 1.AK 

Gallokprøven 13-14 april 



9 
 

ES Nyheimgutens Jade Marit Kransvik 3.VK finale 

ES Ildfoten`s I-Frikk Are Suhr 4.VK finale 

B Bekkauren`s D-Ina Kristian Lauvland 4,VK Kval 

B Vakkuniva-Tarzan`s Tr 

Trixi 
Kjetil Holten 2.UK 

ES Ham-Nuten`s Messi Elise/Herlof Hammari/Torfinn Hammari 2.AK 

Altevannet 28-29.april 

B Storbakken`s Fa Vinna Vidar Berg Hansen 1.UK 

B Vakkuniva-Tarzan`s Tr Tiff Gunnar Guttormsen 2.AK 

  Tromsøprøven 24-25 august   

 
  

B Vakkuniva-Tarzan`s Tr Tiff Gunnar Guttormsen 2.AK 

B Storbakken`s Fa Vinna Vidar Berg Hansen 1.UK 

Senjaprøvenprøven 31aug-1. sept 

B Storbakken`S Fa Vinna Vidar Berg Hansen 2.UK 

Børselv 7.-8. sept 

ES Ildfoten`s I-Frikk Are Suhr 3.VK finale 

GS Taro Espen Johnsen 2.AK 

Sennalandsprøven 28-29.sept 

ES Ildfoten`s I-Frikk Are Suhr 3.VK Kval 

P Jimsrypa`s Ilke Dagfinn Nilsen 2.AK 

Altaprøven høst 5.- og 6. oktober 2013 

GS Reisavannet`s Rio Ivan Severinsen 1. VK Finale 

GS Bukkafjellets Af Pluto Hege Kristoffersen/Renate Thomassen 3. AK 

GS Taro Espen Johnsen 2. AK 

 


