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Styret har i 2015 bestått av følgende: 

 

Leder: Suzan Angelica Persen 2014-2015 

Nestleder/Sekretær: Paul-Ronny Gschib 2015-2016 

Kasserer: Monica Svendsen 2014-2015 

Styremedlem: Hanne Jonassen 2014-2015 

Styremedlem: Idar Langmyr 2015-2016 

Styremedlem: Lasse Johnsen 2015-2016 

Varamedlem: Terje Balandin 2015 

Varamedlem: Per Gunnar Johansen 2015 

 

Materialforvalter: Terje Balandin 

 

Revisor: Magnhild Johansen 2014-2015 

Vararevisor: Bjørnar Mikkelsen 2015 

 

Valgkomite 2015 

Leder: Espen Johnsen  

Øvrige: Geir Opdahl, Morten Mydland  

Vara: Idar Helmer Pedersen 

 

Æresmedlemmer: Magne Lindbæck, Aksel Lundberg, Idar Langmyr, 

Are Suhr, Øystein Utne og Paul-Anton Hermo.  

 

Pr 31/12-2015 hadde VFFK 176 medlemmer.  

I 2015 har det vært holdt ett styremøte pr. telefonkonferanse. Utover dette har styret en egen 

chattegruppe på Facebook så vi enkelt kan dele informasjon samt diskutere saker som 

supplement til Epost og telefon. 

 

Klubbmesterskap vinter gikk i regi av Hammerfest-avdelingen. Klubbmester AK ble GS Taro 

til Espen Johnsen, klubbmester UK ble IS Tintoramas ZN Tucker Fredriks til Vidar Angell.  

 

Klubbmesterskap høst gikk i regi av Alta-avdelingen der B Enya eier Karl Tore Opgård ble 



kåret til klubbmester i UK. I AK vant KV Bris til Jørn-Tore Karlsen. 

 

Fuglehundtinget 2015 ble etter initiativ fra VFFK holdt i Alta med Jørn-Tore Karlsen som 
representant fra klubben tilstede og Dagfinn Nilsen bisto FKS’s sekretær med den funksjonen. 
Vår deltakelse er viktig, etter medlemstall innehar vi to stemmer på Fuglehundtinget. Vi kan 
være med å forme framtidens Fuglehund Norge.  

 

Den gamle hjemmesiden ble lagt ned og den nye er i bruk. Det har vært jobbet iherdig jevnlig 
med å rekruttere en webmaster uten at noen har sagt seg villige til å påta seg oppgaven. 
Hjemmesiden er enkel å bruke til det meste, men det er noe mer komplisert å få lagt ut 
sponsorer f.eks. Vi trenger sårt en webmaster. 

 

Arbeidet i forbindelse med utestående beløp fra Alta JFF har fortsatt. Dokumentasjon sendt 
inn i 2014 vekket lite respons, annet enn at det er registrert. Ny leder i Altaavdelingen har 
påtatt seg å følge opp.  

 

I 2015 ble det utdannet fem nye instruktører gjennom Altaavdelingen i samarbeid med 
Mattias Westerlund og Hundskolan Vision. Dermed er det rikelig med instruktører i klubben, 
noe som bør generere aktiviteter i avdelingene for medlemmene. Kurs er en flott arena å 
rekruttere nye medlemmer. Ikke alle våre medlemmer deltar på jaktprøver, men felles for alle 
er at vi har fuglehunder vi ønsker et best mulig samarbeid med. 

 

I året som har gått har det vært arrangert 4 vinterprøver og 2 høstprøver. Det har vært jobbet 
med det økonomiske på prøvene. Samlet sett har den økonomiske situasjonen bedret seg på 
alle prøvene, men det er ennå et stykke å gå på andre.  Det er mye for en liten klubbøkonomi å 
takle årlige underskudd. Vi bør være vårt ansvar bevisst å tenke på at underskudd betyr 
mindre, eller i værste fall ingen midler vi kunne benyttet på medlemmene øvrig.  

 

På utstillingsfronten var vi medarrangør på Kvalsundutstillingen. Som kjent ble det ingen 
utstilling i Alta i år, men det meste er klart for 2016.  

 

Heller ikke i år tilfalt Caciten Sennalandsprøven. Det så slik ut først, men etter mye om og 
men har vi fått klare direktiver om at FKF’s mandat i forhold til tildeling av Cacit må følges. 
For vårt anliggende betyr det at vi er nødt å få opp premiestatistikken på Sennalandsprøven. 
De øvrige vilkår for Cacit oppfylles med glans. En flott prøve, med de beste rammer og alt på 
stell. I år arrangeres denne prøven siste helgen i april med utmerkede muligheter for bedret 
premiestatistikk. Vi gir ikke opp kampen om å igjen kunne holde en Cacit-prøve på 
Sennaland.  



Det bør nevnes at Altaprøven i henhold til FKF’s mandat statistisk sett er en av de mest 
suksessfulle prøvene i SU-Nord. Vi har flotte terreng tilgjengelig noe som gir høy 
premiestatistikk.  

 

Ellers var prøveprosjektet med høstprøve i Kautokeino særdeles vellykket. Fornøyde 
deltakere, mange premierte og et rått prøveteam som hadde alt på stell og avsluttet prøven 
samme dag som prøvens slutt. Overskuddet var omtrent på kronen i henhold til hva som var 
budsjettert med. Ikke minst var det et samarbeid mellom avdelingene i prøveteamet. Godt 
jobba!! Vi har et knippe personer i hver avdeling vi er avhengige av for å få gjennomført 
arrangementer og aktiviteter. Vi har mye å hente på å samarbeide avdelingene i mellom. Vi er 
en klubb og sammen står vi sterke.  

 

Med glede er det registrert at det er kommet inn flere forslag til årsmøtet, og jeg håper at så 
mange som mulig tar turen over fjellet. Det er umulig å gjøre alle fornøyd til enhver tid, og 
ekstremt vanskelig dersom ikke medlemmene møter på årsmøtet. Det er en uting å ikke stille 
opp å kunne komme fram til de beste løsninger for fellesskapet, men heller holde seg for seg 
selv å vente med uttalelser til det er noe å kritisere. På den måten risikerer vi rett og slett å ta 
gnisten fra de få personene som gir av sin tid for at hjulene på klubben vår skal gå rundt.  

 

Vil benytte anledningen til å si tusen takk til alle som stiller opp for klubben. En rekke flotte 
folk bretter opp ermene og står på for å arrangere jaktprøver, utstillinger og aktiviteter for 
øvrig. Ikke minst tusen takk til de som stiller opp i styre og stell både i lokalavdelingene og 
moderklubben. Dere er rett og slett fantastiske!  

 

Styret ønsker alle medlemmer det beste for 2016, og vil takke for året som har gått.  

 

 

Suzan Angelica Persen 

Leder 

 

 

 

 

 

 

 



ÅRSMELDING VFFK. AVD ALTA 2015 
 
 
 
 

Aktiviteten Vffk avd. Alta har bestått av: 
 
Faste dressurkvelder på Lathari. 
 
Der har Geir Landmark og Håkon Helsvig i hovedsak vært aktivitetsansvarlige å stått for 
kompetansen innenfor dressur og sosialisering av hund og eiere. Et tiltak som har vært godt 
benyttet av medlemmer i avdelingen. 
 
Videre har avdelingen stått for arrangementet Alta prøven/Artic Cup med Vidar Angell som 
prøveleder. Arrangementet ble vellykket i følge dommere og deltakeres tilbakemeldinger. 
 
Strømming av hund på bufe har vært gjort i regi av våre nyutdannede aversjons dressører, og 
har gått på rundgang. Dette ble gjort til etterspørselen var over. 
 
Klubbmesterskap høst gikk i regi av Alta-avdelingen der vi kåret B Enya eier Karl Tore 
Opgård til  klubbmester i UK. I AK vant KV Bris til Jørn-Tore Karlsen. 
 
Ønsker å takke alle som har bidradd til aktiviteten. Ingen nevnt ingen glemt. 
 
For aktivitets komiteen Alta. 
 
Lasse Johnsen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅRSMELDING 2015 

HAMMERFESTAVDELINGEN 

 

Aktivitetskomiteen i Hammerfest har i perioden bestått av følgende: 

Leder: Jan-Erik Karlsen 

Kasserer: Monica Svendsen  

Medlemmer: Hanne Jonassen, Rikke Masternes, Idar Pedersen, Morten Johnsen, Alf Jonny 

Eriksen. 

Avdelingen har 40 medlemmer, en økning på 5 medlemmer i år. 

Aktiviteter: 

Det har vært avholdt to medlemsmøter i perioden, i mai og i oktober. 

Ved årsmøtet i 2014 var det vanskelig å finne en leder til avdelingen. Et kompromiss ble 

inngått ved at jan-Erik Karlsen ble avdelingsleder, og Hanne Jonassen representerte 

Hammerfestavdelingen i hovedstyret sammen med Monica Svendsen. Dette har fungert 

tilfredsstillende fordi disse tre har hatt tett dialog og diskusjoner om de til enhver tid 

aktuelle saker. Avdelingen bør i fremtiden legge opp til at leder av avdelingen også er 

representert i Styret til moderklubben. 

Det nye året ble innledet med Hammerfestcupen. En dag i fjellet etter fastlagte regler både 

når det gjelder deltagelse og bedømning. Det sosiale er i hovedfokus, og cupen avsluttes 

alltid med en fellesmiddag på kvelden. I år var det Leif Gunnar og Gudrun Mortensen som 

var vertskap. IS Funny og ES Nico ble tildelt vær sin pris for sine prestasjoner denne dagen. 

Det ble gjennomført et dressurkurs tidlig vinter. Dette ble arrangert av Hanne Jonassen, Alf 

Jonny Eriksen og Jan-Erik Karlsen. 

Sennalandsprøven vinter ble avholdt mars med Hanne Jonassen som prøveleder. Med seg i 

teamet var: Leif Gunnar Mortensen. Jan-Erik Karlsen. Monica Svendsen. Idar pedersen 

Hammerfestutstillingen ble som vanlig arrangert i samarbeid med Hammerfest hundeklubb i 

mai. Her var enkelte av våre medlemmer med og bidro til arrangementet. Hvilken form vårt 

samarbeid med Hammerfest Hundeklubb skal ha omkring denne utstillingen i fremtiden har 

vært diskutert. Vi i Hammerfest ønsker å fortsette samarbeidet i nåværende form. 

 

Våren og forsommeren var preget av mye diskusjoner omkring terminlisten for jaktprøver 

neste år. Her er det mange faktorer og ønsker å ta hensyn til. Resultatet for 

Sennalandsprøven neste år kunne vert bedre, men vi satser på å komme sterkere tilbake. 



Her er det avgjørende at vi arrangerer plettfrie jaktprøver, med gode rammer og høy 

premieprosent. 

Hammerfestavdelingens største investering både ressursmessig og økonomisk i året som har 

gått, har vært å få Alf Jonny Eriksen og Hanne Jonassen utdannet til å kunne foreta 

strømming på sau og rein. Dette tiltaket er ingen økonomisk gullgruve for avdelingen, men vi 

anser det som viktig å kunne tilby dette til våre medlemmer. Alf Jonny har vært en drivkraft 

og jobbet mye å få til denne utdanningen. Hanne og Alf Jonny har gjennomført strømminger 

flere ganger i Sommer. 

Rypetellingene ble gjennomført mellom 5 og 20 august. Idar Pedersen organiserte denne. 

Gledelig var det at mange medlemmer deltok på årets telling.  

I september ble Kautokeinoprøven avholdt hvor Lakselvavdelingen var vertskap. Hanne 

Jonassen, Monica Svendsen og Idar Pedersen var med å hjelpe til å arrangere prøven. Et flott 

tiltak på tvers av avdelingene, som er med på å styrke samarbeidet mellom avdelingene. 

Sennalandsprøven høst ble avholdt i oktober med Jan-Erik Karlsen som prøveleder. Med seg 

i teamet var Idar Pedersen, Monica Svendsen, Leif Gunnar Mortensen og Hanne Jonassen. 

Aktivitetsåret ble avsluttet med en årsfest hvor Alf Jonny Eriksen var vært. 

I skrivende stund er vi i gang med ukentlige treninger med RIOS som mål. Disse arrangeres 

av Alf Jonny Eriksen, Hanne Jonassen og Jan-Erik Karlsen. 

Neste års prøveledere: 

Vinter: Idar Pedersen 

Høst: Jan-Erik Karlsen 

 

Årsmøtet i avdelingen avholdes 4 januar på Forsøl skole. 

 

Våre hovedsponsorer: 

Eukanuba har vært forsponsor på begge Jaktprøvene. Vi har også fått FEFO som en viktig 

sponsor i form av Sennalandskoppen som vi forsøker å bli en tradisjon. G Hagen har i mange  

år bidratt med tre isbjørner i glass til hver prøve. Tusen takk til dere. 

Avdelingen har et godt aktivitetsnivå, men der er alltid rom for flere. Å jobbe med fuglehund 

er alltid mere givende om man har noen å dele mot og medganger med. For å ha prøver og 

utstillinger å delta på, er vi avhengige av å ha noen som arrangerer disse. Som vi ser av 

denne oppsummeringen av våre aktiviteter, er det noen få som er med å bidrar til mange 

aktiviteter. Det er hele tiden et mål, og et ønske at vi skal blir flere som trekker lasset. 

 

 



ÅRSMELDING VEST FINNMARK FK 2015 – AVD. LAKSELV 
 
Årsmeldingen er utarbeidet med utgangspunkt i aktivitetsplanen for 2015. 
 
Børselvprøven 21 – 22 mars – Prøveleder var Per Gunnar Johansen. Prøven hadde et 
økonomisk overskudd til tross for at det ble delt ut mange premier på søndagen. Det var jevnt 
over bra med fugler i terrengene. Påmeldingen kunne vært større med de som deltok ga 
inntrykk av å ha godt utbytte av prøven. 
 
I april ble det arrangert medlemsmøte. Tema var stort sett diskusjon om vintersesongen. 
 
Planlagt dressurkurs i mai/juni ble ikke arrangert. Årsaken er ikke avklart. 
 
Rypetellingen i august ble arrangert på vanlig måte. Det var mange og gode registreringer. 
 
Høstprøven ble arrangert i Kautokeino 4. til 6.09. Selv om det ikke var mange nok påmeldte 
hunder i VK til å arrangere 3 dagers VK så var prøven en stor suksess. Prøven var et 
samarbeid med Hammerfestavdelingen av Vest Finnmark fuglehundklubb. Vi er svært 
takknemlig for hjelpen. Dette var så vellykket at vi forsøker å gjenta dette høsten 2016. 
 
Planlagt medlemsmøte i oktober og årsfest i november ble avlyst på grunn av manglende 
påmelding. 
 
 
 
Idar Langmyr 
avtroppende avdelingsleder 
 


