
 
 
 
 

Protokoll styremøte 
 

Dato: 02.05.19 Tidspunkt: kl. 20.00-22.20 Sted: https://appear.in/vffk 

Tilstede: Kim Roar Eilertsen, Per Ivar Langaunet, Monica Svendsen, Kristel Marie Pedersen, Per-
Gunnar Johansen, Suzan Angelica Fjellaksel 
 
Ikke møtt: Mona Skanke, Kjetil Holten 

 
Møteleder: Kim Roar Eilertsen 
 
Referent: Kim Roar Eilertsen 
 
 
Sak 3/19: Evaluering av vinterprøver 
Børselvprøven, Kim Roar Eilertsen 
Altaprøven/Arctic cup, Kjetil Holten 
Sennalandsprøven, Per Ivar Langaunet 
 
Informasjon:  
Børselvprøven gikk bra og fikk gode tilbakemeldinger. Gikk med litt over 8000kr i overskudd. 
Altaprøven/Arctic cup gikk veldig bra og fikk mye gode tilbakemeldinger. Forventet overskudd, 
men det ble ikke lagt frem regnskap på møtet.  
Sennalandsprøven fikk også veldig gode tilbakemeldinger. Forventet overskudd. 
 
Tusen takk til alle som var med i prøveteamene. 
 
 
Sak 4/19: Jaktprøver høst 2019 
Kautokeinoprøven, prøveleder Petter Kaald 
Sennalandsprøven, prøveleder Idar Helmer Pedersen 
 
Informasjon:  
Kautokeinoprøven og NM høst går samtidig. Dommere må skaffes tidlig. Per-Gunnar følger opp 
prøveleder for Kautokeinoprøven. 
 
 
Sak 5/19: Apportprøve 2019 
13.-14. Juli i Alta, prøveleder Kristel M. Pedersen. Prøveleder informerte; Godt i gang med 



planlegginga. Dommere, terreng, og prøven blir på Kvenvikmoen, Trenger 2 dommere, har fått 1. 
En dommer svarer i løpet av kort tid. Overnatting på campingplass. Har fått en del ryper. En del 
premier er klar. Trenger hjelpere under prøven. 
 
 
Sak 6/19: Årets hund/cup  
Det er ønskelig i kunne gi heder og ære til de hunder som blir premiert i løpet av høst og vinter.  
 
Vedtak:  
Suzan og Per-Ivar ser på en løsning som presenteres senere for styret. 
 
 
Sak 7/19: Arctic cup 2020 
Høystatusløp. Klubben sin høyeste prioritet. Viktig å få prøveleder tidlig. 
 
Vedtak:  
Styret utsetter saken til etter at evalueringa er gjennomført. Styret kontakter avd. Alta og hører på 
videre fremdrift.  
 
 
Sak 8/19: Utstilling Alta 
8. juni, prøveleder Anders Fledsberg. 
 
Informasjon:  
Kim Roar tar kontakt med utstillingsleder. 
 
 
Sak 9/19: Startavgift for medlemmer i prøvekomiteen 
Forslag er at de som arrangerer prøver får dekket startavgift for å få noe igjen for jobben som blir 
gjort. 
 
Vedtak:  
Styret utreder om dette er et vedtak som kan gjøres av styret eller om det må godkjennes på 
årsmøtet. Vil uansett ikke kunne gjelde før 2020. 
 
 
Sak 10/19: Apportprøvekurs Alta 9.-10. juni 
Instruktører: Christel Seljesether og Ingvild Dahl Trane. Gjennomføres i Alta i forbindelse med 
altautstillinga. Er en forberedelse til egen apportprøve. Opplæring av hjelpere til sporprøven. 
Gjennomgang av øvelsene. Søndag 9-17 og mandag. 
Antall deltakere: 10 deltakere med hund. Observatører. 
Kurset har budsjettert med kr. 10.000,- 
 
Vedtak:  
Styret vedtar å støtte apportprøvekurset med kr. 5000,- Det forutsetter at medlemmer vil bli 
prioritert. 
 
 
Sak 11/19: SU møte, forslag til prøvedatoer 2020 
SU møtet blir i mai/juni når dokumenter til fuglehundtinget foreligger. Tema for møtet blir blant 



annet prøvedatoer og Cacit.  
Børselv brukes i stor grad som helårsbeite for rein. Dette har gitt utfordringer for å arrangere 
prøven, da vi mangler urørt terreng og manglende ryper. Dermed har også påmeldingen vært 
synkende og tilbakemeldingen har vært å flytte prøven. Ved å endre navnet til Porsangerprøven så 
gir dette fremtidige prøveteam anledning til å arrangere prøven i andre deler av kommune når det er 
for mye rein i Børselvområdet. 
 
Børselvprøven  
Altaprøven/Arctic cup  
Sennalandsprøven  
Kautokeinoprøven høst  
Sennalandsprøven  
 
Vedtak:  
Suzan sjekker med NM vinter og saltfjellprøven om når de arrangerer prøver. Styret bestemmer 
datoer når dette er gjort.  
Børselvprøven endrer navn til Porsangerprøven. 
 
 
Sak 12/19: Fuglehundtinget, Gardermoen, 14.-16. juni 
VFFK deltar. 
 
Vedtak:  
Styreleder deltar. 
 
 
Sak 13/19: Aversjonsdressur sau og rein 
Gjennomføre aversjon mot sau i Alta og Lakselv. 
 
Vedtak:  
Per-Gunnar følger opp vedr. aversjon mot sau i avd. Lakselv. Kim Roar følger opp vedr. aversjon 
mot rein. Kristel sjekker med avd. Hammerfest. 
 
 
Sak 14/19: Klubbtrening/-samling 2020 
Klubbtrening/-samling i f.eks. Kautokeino. 
 
Vedtak:  
Styret ønsker å arrangere noen sosialt og trening i regi av klubben. Sjekker mulighet for samling 
høsten 2020.  
 
 
Sak 15/19: Taksering høst 
Områdeansvarlig, Idar H. Pedersen, Idar Langmyr og Jørn Tore Karlsen.  
 
Vedtak:  
Suzan sjekker med Lakselv avd. Kjetil sjekker med avd. Alta. 
Takseringsarbeid skal være primært for medlemmer av VFFK. De forskjellige områdeansvarlige må 
ha dialog i forkant for i størst mulig grad sikre at vi får taksert alle linjene vi er tildelt. 


