ÅRSMELDING
2014

Vest-Finnmark Fuglehundklubb

1

Styret har i 2014 bestått av følgende:
Leder: Suzan Angelica Persen 2014-2015
Nestleder/sekretær: Marit Kransvik 2013-2014
Kasserer: Monica Svendsen 2014-2015
Styremedlem: Hanne Jonassen 2014-2015
Styremedlem: Ivan Severinsen 2013-2014
Styremedlem: Espen Johnsen 2013-2014
Varamedlem: Knut Harald Rosseland 2013-2014
Varamedlem: Idar Langmyr 2014-2015
Materialforvalter: Reidar Kvalvik
Revisorer: Magnhild Johansen/Bjørnar Mikkelsen 2014-2015
Valgkomite: Gunnar Tjikkom, Geir Opdahl, Are Suhr
Æresmedlemmer: Magne Lindbäck, Aksel Lundberg, Idar Langmyr,
Are Suhr, Øystein Utne og Paul Anton Hermo.

Pr. 31/12-14 hadde VFFK 180 medlemmer, en oppgang på 5 medlemmer fra 2013.

I 2014 har det vært holdt to styremøter på Skaidi Hotell. Utover dette har styret en egen
chattegruppe på Facebook så vi enkelt kan dele informasjon og diskutere saker der i tillegg til
pr. epost og telefon.

VFFK har lagt ned Facebooksidene til lokalavdelingene og etablert en ny felles side, vi er
tross alt en klubb og alle er velkommen til å delta på alle aktiviteter på tvers av avdelingene.
Med en felles side får alle samme informasjon.

Klubben startet innhenting av tilbud på ny hjemmeside i 2014. Det ble bestemt at Pride
Design skulle få dette oppdraget, og siden var oppe før jul. Håper den nye siden faller i smak,
det er mye tanke og tid som ligger bak. Ennå gjenstår en del arbeid, og vi er avhengig av
datakyndige innad i klubben for å få inn all informasjon og gjøre finpuss på menyer.

Vi har også fått nytt Æresmedlem. I forbindelse med Sennalandsprøven vinter 2014 ble Paul
Anton Hermo tildelt Æresmedlemskap.

Videre er det sendt inn nødvendig dokumentasjon til FEFO i forbindelse med pengene
klubben ikke har fått fra Alta JFF for rypetelling. Dette må følges videre opp i 2015.
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I 2014 ble det utdannet åtte instruktører gjennom klubben i samarbeid med Mattias
Westerlund og Hundskolan Vision. I forbindelse med dette møtte over et tjuetalls medlemmer
med hunder til gratis foredrag med Mattias og etterfølgende dressurøkt. Instruktører fra
Avdeling Lakselv og Avdeling Hammerfest har holdt henholdsvis ett og to kurs. Lakselv
dressurkurs og Hammerfest et apportkurs og et dressurkurs. Videre startet avdeling Alta
utdanning av fem instruktører til, så det blir nok dressurkurs i Alta også i 2015.

I året som har gått har det vært arrangert 4 vinterprøver og 2 høstprøver. Det har vært jobbet
med det økonomiske på prøvene. Dersom det jobbes i forkant med å sikre gode avtaler samt
fokus på å holde kostnadene nede er det mulig å arrangere prøvene uten å gå i minus. For
prøvens arrangører er det svært viktig å være strukturerte, ryddige og overholde alle frister
hos FKF og NKK. Vi var også medarrangør på Kvalsundutstillingen og arrangerte
Altautstillingen.

Vi må også dessverre opplyse om at det ikke blir noen Altautstilling 2015. Søknadsfrister er
endelige, det skal søkes to år før. På tross av nitidig arbeid lot det seg ikke gjøre å få satt opp
noen utstilling etter fristen. På utstillingssiden har vi nå Kjersti Sollien Iversen som
utstillingsansvarlig for praktiske anliggender. En ressursperson som kan dette med utstillinger
til fingerspissene. Dommere for Kvalsundutstillingen er i boks for lengst, og søknadene for
2016 var inne i 2014.

Ellers må det nevnes at vi har jobbet for å få beholde Cacit på Sennalandsprøven. I henhold til
nye regler i FKF må visse kriterier være tilstede for å få holde Cacit-prøver. I vårt tilfelle har
ikke fuglebestand og premierte vært tilstrekkelig de to siste årene på denne prøven, og Cacit
gikk dermed til Gallok i denne omgang. Mars er en måned med svært varierende vær og
forhold for øvrig, og et mulig tiltak er å flytte Sennaland vinter noe senere på sesongen igjen.
Likt har det vært for Børselv høst med lav premieprosent. Det ble derfor i 2014 besluttet å
gjennomføre et prøveprosjekt med å arrangere høstprøven som normalt går i Børselv i
Kautokeino helgen før jakta isteden. Dette blir en prøve med 3-dagers VK og Cacit, altså
forhåpentligvis klubbens andre storprøve dette året.

VFFK har nå også et medlem i styret i SU, Idar Langmyr. Det er flott at noen i klubben stiller
opp for å bidra til samarbeid om jaktprøvene mellom klubbene i Nord.

Ellers har mange av klubbens medlemmer hanket inn flotte premier på jaktprøver og
utstilling. Noen har fått full pott sin første jaktprøve, som Gert Helge Hansen med Bonny som
ble belønnet med 1.UK og ble prøvens beste UK-hund Børselv høst. Mens unge Adrian
Christoffer Pedersen med Leirbakken’s Minda har hanket inn premie på nesten hver jaktprøve
ekvipasjen har stilt på. Adrian ble også en liten kjendis da han havnet i fuglehunden for sin
unge alder og prestasjoner. Ellers kom Vargofjellets Nico helt til finale i Norsk Derby!
Knallsterkt av Leif Gunnar Mortensen og hans unge hund.
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Ellers er det på sin plass å takke alle som stiller opp for klubben. Så tusen takk til alle de flotte
folkene som bretter opp ermene og stiller opp under jaktprøver, utstillinger og i styre og stell
både i avdelingene og for øvrig! Og ikke minst tusen takk til alle medlemmer som viser
engasjement! Det er flott at dere deltar på kurs, utstillinger og prøver, eller at dere sender inn
forslag om klubbens vei videre.

Styret ønsker alle medlemmer et positivt 2015, og vil takke for året som har gått. Vi er
avhengige av positive og engasjerte folk for et inkluderende og godt miljø i klubben vår.

Suzan Angelica Persen
Leder
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ÅRSMELDING 2014
AKTIVITETSAVDELINGEN
HAMMERFEST

Aktivitetskomiteen avd. Hammerfest har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder: Hanne Jonassen
kasserer: Monica Svendsen
Medlemmer: Jan- Erik Karlsen, Idar Pedersen, Stein Erik Breivikås, Alf Jonny Eriksen, Eirik
Bæivi
Aktiviteter:
Avdelingen har pr. årsslutt 35 medlemmer, det er 2 færre enn i 2013
Det har vært avholdt 2 medlemsmøter og 2 møter i aktivitetskomiteen i 2014.
Det er blitt laget aktivitetskalender for første halvår (vinter 2014) , samt en aktivitetskalender
for høsten 2014.
De aktivitetene som ble planlagt for vinter/vår 2014 er alle gjennomført. Vi fikk i februar
ferdigutdannet 3 instruktører i regi av hundskolan vision og eksamen var en åpen dressur dag
på skaidi for alle interesserte. I forkant av dette startet vi et apport kurs som gikk fra
november 2013 og fram til mars 2014. I Mars/April startet dressurkurs for stående
fuglehunder og dette gikk fram til juni 2014. Her fikk deltagerne avslutte med en kurs dag ved
Alta hundehotell , der due trening var sentralt.
I februar ble det holdt årsfest med en felles fjelltur i forkant. Festen ble avholdt på Alf johnny
Eriksen sin hytte.
Sennalandsprøven ble avholdt 15.-16. Mars og Idar Helmer Pedersen var prøveleder.
Ellers har avdelingen hatt tilbud om utstillingstrening i forkant av Hammerfest utstillingen.
Vi har som tidligere år vært med å arrangere utstilling sammen med Hammerfest og omegn
hundeklubb.
Når det gjelder aktiviteter planlagt høsten 2014, så er disse også i stor grad blitt avholdt som
planlagt.
Vi har dessverre ikke hatt tilbud om avversjonsdressur mot sau/rein i år og medlemmene har
benyttet seg av tilbudet til Lakselv og Alta. Medlemsmøte avholdt den 20.10.14 ble det
bestemt at vi skal utdanne 3 instruktører innen aversjonsdressur våren 2015.
Rypetellingen ble gjennomført som planlagt, med Idar Helmer Pedersen som ansvarlig. Vi
hadde planlagt en felles samling i forbindelse med dette, men dette ble ikke gjennomført.
Sennalandsprøven høst 4.-5. oktober gjennomført som planlagt med Hanne Jonassen som
prøveleder.
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8.november arrangerte vi en felles fjelltur for medlemmene, der turen gikk til Eidevann.
Styret i VFFK jobber nå for å få ny hjemmeside opp å gå fra 2015.
Årsmøte er berammet til 8. Desember 2014
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
Kleven jakt og fiske . Dommergaver høst ble sponset av Proff partner. I tillegg har vi i år
kjørt loddsalg for første gang og det ble gjort på høstprøven. Vi fikk flotte gaver fra
Proffpartner, Kleven jakt og fiske, sport1, intersport , Tools og Elkjøp. I tillegg fikk vi sponset
en leiebil fra Sixth bilutleie til våre dommere som kom sørfra. Rema 1000 storsvingen
sponset en fruktkurv, Bunnpris Rypefjord en kasse brus og nøtter til sekretariatet. Vi fikk
også Buffer fra FEFO. Stor takk til våre sponsorer!
Utstillingsresultater og jaktprøveresultater:
Skaididalens Molly oppnådde 1.VK Kvalik Sennalandsprøven høsten 2014
Toppen (Felix) oppnådde Exc.BK. BKK.CK.CERt. 1BHK.BIM fra utstillingen i Kvalsund.
I tillegg har han oppnådd 2AK og 3AK Gallok, 2AK Altaprøven, 1AK Vadsøprøven.
Skaididalens Bobby Brown har 1AK fra vadsøprøven og 1 VK m/CK I kvalifiseringen
Sennalandsprøven.
Skaididalens prinsesse Leia fikk 5VK kvalik på NNM senja. Leia har også fått Ecksellent
på utstilling i Alta.
First Bullet Samson Sorenson 2AK Ringvassøya og 1AK Børselv. Sam har også fått
Ecksellent, BIR, 2.BIS på utstilling Alta.
Gratulere med flotte resultat i 2014.
Vi ønsker alle lykke til med deres jakthunder i 2015

Vi ønsker også å takke de som har deltatt i prøveteam ved Sennalandsprøvene, flott jobbet
alle sammen. Teamene har fått mye skryt fra dommere og deltagere for vår effektive og
ryddige måte å arrangere prøvene på. Dette skal vi være stolte av og ta med oss videre inn i
2015.

6

ÅRSMELDING LAKSELVAVDELINGEN 2014
Avdelingen hadde årsmøte i slutten av januar. Idar Langmyr ble valgt som ny leder og Gunnar
Tjikkom ble valgt som ny kasserer. På samme møte ble det vedtatt aktivitetsplan for
avdelingen.
5 av avdelingens medlemmer deltok på dressurkurs hos Hundeskolen Visjon på Skaidi i
slutten av februar. Kurset var nyttig og medførte at avdelingen har 5 instruktører per dato.
Børselvprøven ble arrangert i mars med god deltakelse. Knut Harald Rosseland var
prøveleder.
Det ble arrangert medlemsmøte i mars. Tema på møtet var blant annet dressurkurs. Dette ble
gjort i mai/juni. Alle klubbens instruktører deltok aktivt som veiledere på kurset. En av
kursdeltakerne stilte endog på fuglehundprøven i september og oppnådde 1 pr. UK. Spesielt
siden dette var hans første start noensinne på jaktprøve.
I juni ble det arrangert aversjonsdressur med 11 deltakere. Det var gledelig av de fleste av
disse kom fra Hammerfestavdelingen.
I august hadde avdelingen rypetelling og i september ny jaktprøve med Mona Skanke som
myndig prøveleder.
I følge aktivitetsplanen så skulle det arrangeres medlemsmøte i oktober og årsavslutning i
november/desember. Begge disse arrangementene ble avlyst på grunn av manglende interesse.
Jeg takker alle som har bidratt til klubbarbeidet i 2014.
Idar Langmyr
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Årsmelding
2014

Avd
ALTA
Aktiviteter 2014

-

Alta avdelingen har avholdt Altaprøven og Arctic cup våren 2014, det var stor
deltagelse og masse premier.
Altautstillingen ble arrangert i Bukta i juni.
Det har blitt arrangert aversjon mot sau og rein i sommer og høst.
Vi har utdannet en instruktør hos hundskolan vision som tok eksamen i februar 2014 ,
vi har sendt 5 stk til på skolebenken som uteksamineres i februar 2015.
Geir Landmark har holdt dressurkvelder en gang i uka.
Vi har holdt medlemsmøte.
Vi har flere Altahunder som har gjort det godt i prøve og utstillingssammenheng i
2014.
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Årsmelding Lokalt dommerutvalg

På vegne av Lokalt dommerutvalg, Nord-Troms og Finnmark skriver jeg til årsmøte 2015 i
VFFK.
I året 2014 har det vært 1 dommersamling i Lakselv. Her ble det også valgt nytt (LD) Lokalt
Dommerutvalg for Nord-Troms og Finnmark med følgende personer; Morten Riise, Ola
Dyrstad og Jørn-Tore Karlsen som leder. Det er med stor ærbødighet det nye LD tar over og
takker det gamle dommerutvalget med Idar Langmyr, Roger Halvari , Leif Gunnar Mortensen
for en strålende jobb i mange år.
Det er ikke meldt opp noen dommerkandidater fra VFFK i 2014 til Kongsvold 1 eller 2.
Etter samtale med tidligere leder i LD prøver vi å lage et forlag til budsjett for 2015.
Det som er viktig for VFFK er at det skal kreves refusjon fra de andre 3 klubbene i NordTroms og Finnmark.
- 1 felt samling ca kr 10.000,- (utgift Vffk kr 2500,-)
- 1 dommersamling mai ca kr 15.000,- ( utgift vffk kr 3750,-)
- utgifter dommerhåndbøker/rekvisita ca kr 1000,- (utgift vffk 250,-)
Mvh
Jørn-Tore Karlsen
leder LD, Nord-Troms og Finnmark
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