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Innkalling til årsmøte i Vest-Finnmark Fuglehundklubb 2021 

Styret i VFFK innkaller med dette til digitalt årsmøte på Google Meet 24.02.2021 
kl.1800 

Tips til oppkobling via Google Meet: 
- Deltagelse via mobil vil kreve en gmail-konto og tilhørende apper på telefonen.

(mobil anbefales ikke dersom du ønsker å se deling av dokumenter etc.)
- Du trenger ikke gmail-konto dersom du kan delta fra pc/laptop, da er det bare å

logge på via linken.
- Headset med mikrofon og kamera er en stor fordel.

Dagsorden 

1. Årsberetning

2. Regnskap med revisjonsberetning

3. Saker til årsmøte

a. Sak 1: Reduksjon i antall jaktprøver regi VFFK (fremmes av styret)

b. Sak 2: Sette ned utvalg som ser på en eventuell omorganisering av

avdeling Lakselv frem mot neste årsmøte. (fremmes av styret)

4. Budsjett 2021

5. Valg

https://meet.google.com/tyf-ntay-cnb


1. Årsberetning

Styresammensetning
Leder Gerd Aina Søderholm 
Nestleder Alf Johnny Eriksen 
Kasserer Monica Svendsen 
Medlem Kjetil Holten 
Medlem Kristel Marie Pedersen 
Medlem Per-Gunnar Johansen 

Vara Gunvor Lise Jakobsen 
Vara Per Ivar Langaunet 

Materiellforvalter 
Kjetil Holten/Tom Sverre Ingebrigtsen 

Valgkomite 
Idar Langmyr 
Håkon Helsvig 
Eva Cathrine Nilsen 
Paulina Ledowzyv (vara) 

Revisorer 
Anne Grethe Myrvang 
Elisabeth Leonardsen 

Medlemmer 
Pr. 31.12.20 var det 229 medlemmer i VFFK. 

Æresmedlemmer 
Magne Lindbäck, Aksel Lundberg, Idar Langmyr, Are Suhr, Øystein Utne og Paul Anton Hermo. 

Møtevirksomhet 
Det har vært avholdt 5 styremøter (21 saker) i 2020. Disse har funnet sted på 
videokonferanseløsningene Messenger og Google Meet. 

Det har også blitt utvekslet synspunkter og meninger på epost, samt i Facebook gruppen VFFK 
Styret. 

Møteprotokoller er lagret i .pdf format og publisert på www.vffk.no, men noen av de viktigste 
sakene vi har drøftet har vært: 

- Covid-19, avlysning av prøver og refusjon av påmeldingsavgifter
- Fôrsponsor (Pr. 01.01.21 står VFFK fremdeles uten felles forsponsor.)
- Lån/bidrag til Norsk Kennel Klub (NKK)
- Dommerelever
- Ny tjenesteleverandør av domene og mail-tjenester.

http://www.vffk.no/om-vest-finnmark-fuglehundklubb/referater/


Styremedlem Kjetil Holten deltok på SU møte på Teams 11. Juni. En viktig sak var prøvedatoer 
2020. 

Fuglehundtinget skulle bli avholdt på Gardermoen 18.august, men ble avlyst på grunn av Covid-19 
pandemien. Alle saker ble satt på vent inkl. valg av styret. 

Aktiviteter 
Prøve Dato Prøveledere 
Porsangerprøven 21-22. mars Avlyst COVID 
Klubbmesterskap Vinter 13. april Avlyst COVID 
Arctic cup 17-19. april Avlyst COVID 
Altaprøven 17-19. april Avlyst COVID 
Sennalandsprøven Vinter 25-26. april Avlyst COVID 
Apportprøve 18-19. juli Kristel Marie Pedersen 
Kautokeinoprøven 05-06. september Kjetil Holten/Gunvor 

Jakobsen  
Sennalandsprøven Høst 26-27. september Stine Marie Pedersen 
Klubbmesterskap Høst 17. oktober Alta avd. 



Klubbmesterskap Høst 2020: 
1. AK og klubbmester Ole Kristian Elvenes og SV Myrsteggen’s Aloe
2. AK og Geir Mortensen og ES I Giron
1. UK og klubbmester Jørn-Tore Karlsen og ES Kuling

f.h.: Ingrid Lomaas Samuelsen, Jørn-Tore Karlsen (Vinner UK), Geir Mortensen (2.pl AK), Ole Kristian Elvenes (Vinner AK),
Anders Fledsberg 



Statistikk aktiviteter 
Børselvprøven 

UK AK VK Totalt 
Påmeldte 
Premierte 
Prosent premierte 

Arctic cup 
UK 

Påmeldte 
Premierte 
Prosent premierte 

Altaprøven 
UK AK VK Totalt 

Påmeldte 
Premierte 
Prosent premierte 

Sennalandsprøven vinter 
UK AK VK Totalt 

Påmeldte 
Premierte 
Prosent premierte 

Apportprøve 
UK AK Totalt 

Påmeldte 8 38 46 
Premierte 8 35 43 
Prosent premierte 100 % 92,10 % 93,5 % 

Kautokeinoprøven høst 
UK AK VK Totalt 

Påmeldte 30 50 22 102 
Premierte 1 7 2 10 
Prosent premierte 3,3 % 14 % 4,4 % 10,2 % 



Sennalandsprøven høst 
UK AK VK Totalt 

Påmeldte 40 54 22 116 
Premierte 8 3 4 15 
Prosent premierte 3,2 % 1,6 % 0,9 % 17,4 % 

Utstilling Dato 
Kvalsund Avlyst COVID 
Alta gruppe 7 Avlyst COVID 

I tillegg har det blitt arrangert medlemsmøter, aversjonsdressur, miljøtrening, 
dressursamlinger/kurs, rypetaksering, utstillingstrening, apportbevis, felttrening m.m. 

Styret er av den oppfatning at det er god og varierende aktiviteter i avdelingene, tross den 
vanskelige tiden vi har vært igjennom. 



Årsmelding avdeling Alta, 2020

Avdelingen hadde årsmøte 21 januar med valg av ny leder i aktivitetsgruppen. Som ble Kjetil 
Holten. På samme møte ble det lagt fram aktivitetsplan for avdelingen i 2020. 

Altaavdelingen skulle avholde Altaprøven og Arctic cup våren 2020 med Kjetil Holten som 
prøveleder. Men den ble avlyst pga. Covid -19 

Altautstillingen skulle blitt arrangert i Rafsbotn i mai. Utstillingsleder var Gerd Søderholm. Men 
den ble også avlyst pga. Covid-19 

Det har blitt arrangert aversjon mot sau og rein i vår, sommer og høst. Klubben opplevde stor 
pågang både fra medlemmer og ikke-medlemmer. 

Det ble gjennomført kun 1 fellestreninger i felt på vinteren med bra deltakelse av klubbens 
medlemmer. 

Det er også blitt arrangert miljøtreninger hos Kjetil Holten en kveld i uken, vår og høst 2020. Med 
Håkon Helsvig som instruktører. Med bra oppmøte på alle treningene. 

Apportprøvebevis ble arrangert i Alta i august med 5 deltagere. Dommer: Jørn Tore Karlsen. 

Avd. Alta var medhjelper under apportprøven som ble avholdt i juli. Arr: Avd. Hammerfest. 

I august hadde klubben rypetelling. 

Kautokeinoprøven høst var Kjetil Holten og Gunvor Jakobsen prøveledere. 

Alta avd. arrangerte Klubbmesterskapet Høst 2020 med stor påmelding. Der vinneren ble: UK: 
Kuling med fører Jørn Tore Karlsen og AK: Aloe med fører Ole Kristian Elvenes. 

Det ble arrangert 2 medlemsmøter i 2020. 

I forbindelse med klubbmesterskapet høst ble det avholdt fest på Sami Siida i Øvre Alta med 
deltagere fra hele klubben. 

Jeg vil takke alle som har bidratt til klubbarbeidet i 2020. 

Kjetil Holten, Aktivitetsleder avd. Alta 



Årsmelding avdeling Hammerfest, 2020 
Aktivitetskomiteen har bestått av Monica Svendsen, Per Ivar Langaunet, Alf Johnny Eriksen, Idar 
Pedersen, Morten Skagen, Kristine Gonsholt, Kristel Marie Pedersen(leder)   

Januar 
Februar Årsmøte Hammerfest avdelingen. 

Fellestreninger felt. Leif Gunnar 
Årsmøte. Styret VFFK. 
Jaktprøvesesong starter, mange av 
avdelingens medlemmer har deltatt. 

Mars Jaktprøvesesong, mange av avdelingens 
medlemmer har deltatt. 
Oppstart dressurkurs. Alf Johnny. Satt på 
vent 13.mars. Covid-19. 
Covid-19 

April Sennalandsprøven. Avlyst.  Covid-19 
Klubbmesterskap. Avlyst. Covid-19 
Covid-19 

Mai Covid-19 
Juni Utstillingstrening. Kristel 

Aversjonsdressur, flere av avdelingens 
medlemmer har deltatt på Porsanger- og 
Altas arrangement. 
Utstilling, flere av avdelingens medlemmer 
har deltatt på SJFF.  arrangement. 
Apportprøver, flere av avdelingens 
medlemmer har deltatt på SJFF.  
arrangement. 
Apporttrening. Idar 

Juli Apportprøve. Alta. Kristel m/flere 
Sommeravsluttningsfest. Kristel m/flere 
Apportprøve, flere av avdelingens 
medlemmer har deltatt på SJFF.  
arrangement. 

August Rypetaksering. Idar 
Jaktprøvesesongen starter, flere av 
avdelingens medlemmer deltatt. 
Sosial sammenkomst Grøtnes, Morten/Jon. 

September Jaktprøvesesong, mange av avdelingens 
medlemmer deltatt.  
Kautokeinoprøven. Kristel, Monica. Alta 
avd. 
Sennalandsprøven. Stine Marie m/flere 
Jakt!! 

Oktober Jaktprøvesesong, mange av avdelingens 
medlemmer deltatt. 
Felttrening, jentetur. Monica/Hanne. 
Klubbmesterskap. 
Jakt!! 



November Dametrening. Sosialisering/Dressur. 
Hanne/Monica. 

Desember Etegilde. Alf Johnny. Avlyst Covid-19 
Dametrening. Sosialisering/Dressur. 
Hanne/Monica. 

Takk for 2020. 

Årsmelding avdeling Lakselv, 2020 

Avviklet 2 medlemsmøter, ett februar og ett i desember.
Det er blitt avviklet avisjondressur mot sau i juni og juli mnd.
Klubben har også gjennomført rypetelling etter avtalen med Fefo. 
Etter dette har det ikke vært noen organisert aktivitet. Klubben har  godkjente instruktører for 
dressering av jakthunder, men det er kun 1 instruktør igjen.



2. Regnskap med revisjonsberetning 
  











3. Saker til årsmøtet 
Sak 1: Reduksjon i antall jaktprøver regi VFFK (fremmes av styret) 
Ref. Styresak 16/20 og gjentatt tilsvarende melding i høringsdokument mottatt 01.02.2021 fra 
Fuglehundklubbenes Forbund, så fremmer styret et forslag om å redusere antall prøver i regi VFFK.  
Gjennom styresak 16/20 er det innhentet innspill fra alle tre aktivitetskomiteer.  
 
Utdrag fra høringsdokument:  

1 Hensikt 
Som klubbene vet har det siden høsten 2020 i en arbeidsgruppe vært jobbet med å utrede 
tiltak som kan bidra til at det bli enklere å rekruttere dommere til våre prøver. Terminlisten 
2021 omfatter ca. 190 prøver, alle kategorier. Og dommebehovet er stort. Sagt med andre 
ord, det er behov for mange dommerdøgn. 
Hensikten med dette notatet er å redegjøre for de funn arbeidsgruppen har gjort, og de tiltak 
styret i FKF mener er viktige for klubbene å iverksette. FKF ønsker klubbenes syn på de 
foreslåtte tiltak. 
(. . . .)  
 
8 Anbefalte tiltak og aksjoner 
Svarene, som er kommet inn, er på ingen måte overraskende for styret i FKF, som mener at 
besvarelsene representerer en viktig bekreftelse og påminnelse til alle arrangører. Svarene 
peker på viktigheten av å ivareta grunnleggende behov som alle har under utførelse av 
tillitsverv som medfører reise og overnatting. Dommere er «besøkende», og bør ivaretas 
deretter. 
FKF anbefaler arrangørene å innrette seg etter de svar spørreundersøkelsen gir, og som er 
nevnt over. 

• Klubber bes vurdere samarbeid, med eksempelvis raseklubber for å kunne redusere 
antall prøver. 

• (. . . .)  
• Lokale DU må bidra slik at det blir utdannet flere dommere. 
• Lokale dommere på lokale prøver er kosteffektivt og kostnadsbesparende 

FKF ønsker klubbens frie kommentarer til ovenstående. På bakgrunn av kommentarer vil 
FKF sende ut forventninger til arrangører som gjelder forhold rundt dommere. Likeledes vil 
FKF henvende seg til alle dommere vedrørende deres ansvar ift. dommerrollen. 

 
Innspill fra aktivitetskomiteer: 
Hammerfest:  

Om det skal kuttes ut noen jaktprøver må det i tilfellet bli Kautokeinoprøven og/eller 
Porsangerprøven. Dette pga. utfordringene rundt logistikk og konflikt med NM på 
Kautokeinoprøven, og utfordringen mht. rein på Porsangerprøven. 
Men når det er sagt, er det ønskelig fra avdelingen å ha en tidligprøve, og gjøre om 
Kautokeinoprøven til en Fullkombinertprøve med kvalitetsparti i tillegg. 

Alta: 
Vår oppfatning er at Altaprøven og Arctic Cup bør være en del av de prøver VFFK søker 
om. Det ser ut til at begge Sennalandsprøvene gjennom en årrekke er arrangert på en god 
måte. Derfor bør det også søkes om disse prøvene. 
Når det gjelder Kautokeinoprøven er det vår oppfatning at den er relativt popolær. 
Deltagelsen avhenger nok av i hvilken utstrekning denne terminfestes i kollisjon med andre 
prøver, og/eller om prøven legges tett opp mot jakta. 

http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2020/10/Styrem%C3%B8te-21102020_.pdf


Generelt er vi av den oppfatning at VFFK ikke bør søke om prøver dersom prøvekomite, 
eller i det minste prøveleder er klar for SU-møte – jf. Tidligere styrevedtak i VFFK. 
Tema er utelukkende diskutert i komiteen, og ikke tatt opp gjennom innkalling til møte av 
medlemmene i VFFK avd. Alta. 

Lakselv: 
Det har ikke lyktes styret å få noen uttalelse fra avd. Lakselv. 
 
Styrets innstilling: 
Styrets innstilling er å legge ned Porsangerprøven. Ved å gjøre dette ser styret en mulighet for at de 
blir mindre belastning på aktive medlemmer i avd. Lakselv, og at vi kan få bedre gjennomføring av 
én av prøvene.  
Videre må styret og aktivitetskomiteene arbeide for å se på tidspunkt og format for 
Kautokeinoprøven, i tett samråd med SU.  



Sak 2: Sette ned utvalg som ser på en eventuell omorganisering av avdeling 
Lakselv frem mot neste årsmøte. (fremmes av styret) 
Lakselv har utfordringer med få medlemmer/aktive medlemmer. Iht. Organisasjonsplan og Lover 
for Vest-Finnmark Fuglehundklubb er klubben bestående av 3 avdelinger, hvor avdeling Lakselv er 
ansvarlig for gjennomføringen av hhv. Porsangerprøven og Kautokeinoprøven.  
 
Det har de senere år vært liten aktivitet i avdeling Lakselv. Frivillige fra andre avdelinger har i stor 
grad måtte bistå for å få gjennomført de to aktuelle prøvene. Styret har ikke mottatt årsmelding fra 
avdeling Lakselv hverken for 2019 eller 2020, og styret må også purre på andre nødvendigheter, 
som avdelingens regnskap etc. 
 
Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og en eventuell senere behandling av en avdelings eksistens 
må avgjøres av årsmøtet (evt. ekstraordinært årsmøte).  
 
Styrets innstilling: 
Det settes ned et lite utvalg (2-3 stk) som får i oppgave å komme med en innstilling vedrørende 
avdeling Lakselv. Forslaget fremmes for styret, og ut ifra innstillingens retning og tidspunkt, 
vurderes saken fremlagt for ekstraordinært årsmøte eller ordinært årsmøte.  

http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2018/01/Organisasjonsplan-for-Vest-Finnmark-Fuglehundklubb.pdf
http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2019/05/Lover-for-Vest-Finnmark-Fuglehundklubb.pdf
http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2019/05/Lover-for-Vest-Finnmark-Fuglehundklubb.pdf


4. Forslag til budsjett  





Valgkomiteens innstilling 
Valgkomiteens innstilling for årsmøte i Vest-Finnmark Fuglehundklubb 24.02.2021 

 

Verv Navn Status Valgkomiteens forslag Periode 

Leder Gerd Aina Søderholm Ikke på valg Gerd Aina Søderholm 1 år 

Nestleder Alf Johnny Eriksen På valg  Stine Marie Fredriksen 
Pedersen 2 år 

Kasserer Monica Svendsen Ikke på valg Monica Svendsen 1 år 

Styremedlem Kjetil Holten Gjenvalg  Kjetil Holten 2 år 

Styremedlem Kristel Marie Pedersen Ikke på valg Kristel Marie Pedersen 1 år 

Styremedlem Per-Gunnar Johansen Gjenvalg  Per-Gunnar Johansen 2 år 

Varamedlem Gunvor Lise Jakobsen Gjenvalg Gunvor Lise Jakobsen 1 år 

Varamedlem Per Ivar Langaunet Gjenvalg Per Ivar Langaunet 1 år 

     

Revisor Anne Grete Myrvang Ikke på valg Anne Grete Myrvang 1 år 

Vara revisor Elisabeth Leonardsen På valg Elisabeth Leonardsen 1 år 

     

Leder 
valgkomite Idar Langmyr På valg Alf Johnny Eriksen 1 år 

Medlem 
valgkomite Håkon Helsvig På valg Ole Christian Elvenes 1 år 

Medlem 
valgkomite Eva Cathrine Nilsen Gjenvalg Eva Cathrine Nilsen 1 år 

Vara 
valgkomite Paulina Ledowzyv Gjenvalg Paulina Ledowzyv 1 år 
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