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VFK GENERALFORSAMLING 2017 

 

Tid: Onsdag 15. mars 2017 klokken 19.00 
 
Sted: Kanalvegen 88 (kantinen), Bergen 
 
Kvelden innledes klokken 18.00 med medlemsmøte hvor Fana Dyreklinikk holder et foredrag om et 
emne vi som hundeeiere stadig møter på; førstehjelp for hund. Det vil og bli fremvisning og salg av 
produkter med klubbprofilering Generalforsamlingen starter etter medlemsmøtet, ca klokken 19.00.  
Lett servering. 
 
SAKSLISTE: 
 
Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere 
3. Styrets beretning 
4. Godkjenning av regnskap og budsjett 
5. Handlingsplan 2017 
6. Kontingent 
7. Innkomne forslag 
8. Valg 
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Sak 1 
GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 
 
Sak 2  
VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG TO PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 
 
Sak 3 
ÅRSBERETNING VFK 2016 
 
Styrets beretning 
 
Styrets sammensetting etter valget på generalforsamlingen i mars 2016 ble: 
 
Leder Svein Tennebekk 
Nestleder Bjarne Uglehus 
Styremedlem Marianne Sagstad 
Styremedlem Jeanette Wie 
Styremedlem Lorenzo Wiese-Hansen 
Styremedlem Inge Fimreite 
Varamedlem Jan Erling Tvedt 
Varamedlem Ørjan Hopland 
 
Styrets medlemmer har hatt/deltatt i følgende oppgaver: 
 
Leder har fungert som kontakt person mot NKK,FKF ,klubber,grupper og utvalg i VFK. 
Terrengansvarlig og kontaktperson for innmelding til «årets hunder». Fungerer også som klubbens 
kasserer med ansvar for dertil tilhørende saker så som bank,forsikring, grasrotandel,regnskap etc. 
 
Nestleder har hatt ansvar for bl.a saueaversjonskursene og eksterne treningssamlinger. I løpet av 
sensommer/tidlig høst ønsket nestleder og fratre sitt engasjement i klubben p.g av personlige 
årsaker. Dette er det tatt hensyn til av valgkomiteen og styret ved kommende valg. 
 
Styremedlem Marianne styrer det meste som har med fuglehundprøvene våre, holder orden på lager 
og alt som er der samt klubbens varetilhenger. Hun er med i utstillingsutvalget også. Hun er den som 
jobber mest mot våre sponsorer. 
 
Styremedlem Jeanette har fått oppgave som sekretær, sjef for klubbens hjemmeside som måtte 
fornyes, har ansvaret for aktivitetsplanen til klubben ,har en finger med i diverse kurser både interne 
og eksterne, samt at hun også er blitt Festivalsjef. 
 
Styremedlem Lorenzo har vært NKK rep for klubben sammen med Anne Grete Langeland. Medlem av 
utstillingsutvalget hvor han har oppgave med og skaffe utstillingsdommere til Festivalen og 
oppfølging av disse. Har deltatt på div kurs som instuktør. 
 
Styremedlem Inge fikk ansvaret som prøveleder for Os I og ellers deltatt i diverse prosjekter. 
 
Varamedlem Jan Erling, vår grand old man i styret har hatt som oppgave med kjøp og salg av 
dommernotisbøker. Er alltid med når noe skal gjøres. 
 
Varamedlem Ørjan er styrets observatør i Festivalen. Hjelper til med alt mulig også arrangering av 
eksterne treningskurs. 
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NKK:  
2 representanter til NKK- Region : Anne Grete Langeland og Lorenzo Wiese-Hansen 
 
FKF:  
Styret har fulgt opp saker mot FKF og leder S.Tennebekk representerte VFK på FKF sitt årsmøte som 
ble avholdt i Drammen. Ved dette årsmøte fratråtte R.Brenden og A.Hetlevik FKFs styre. 
 
I 2016 var VFK 90 år, og allerede lørdag 30. januar 2016 var det duket for festmiddag i klubben. 
Jubileumsfesten ble avholdt i Hansasalen på Kalfaret Brygghus hvor nærmere 100 gjester deltok. Her 
var det både unge og eldre VFK-medlemmer med følge, samt representanter fra samarbeidende 
klubber. Under middagen ble det avholdt jubileumstaler, hilsener og gaveoverrekkelser fra 
samarbeidende klubber, og middagen ble ledet av Karianne Kayser, som forøvrig også hadde 
arrangerte hele festen. Det ble også utdelt Gullmerket til Øystein Johnsen. Etter middagen var det 
dans ut i de sene nattetimer.  
 
Styret ønsker å takke alle deltakere og arrangører av jubileumsfesten som gjorde dette til en 
minnerik kveld i VFKs jubileumsår. 
 
Etter dette starter resten av året med et stort aktivitetsnivå med 8 fuglehundprøver, først med 
Bergensdekkenet og sist med Rugdepokalprøven, saueaversjonskurs, apport og dressurkurs 
anleggsprøve og duetrening på Os og instruksjons samling på Mjølfjell. Det arrangeres også en tre 
dagers Festival (VOFF) i mai. 
 
Fuglehundfestivalen med to dagers utstilling, ble også i år arrangert på Myrbø Dyresenter sine 
fasiliteter. Vår nye festivalsjef Jeanette Wie viste seg å være en utmerket sjef for et slikt 
arrangement. 2.dags utstilling var det NESK som skulle stå for, men uten noen representanter derfra 
påtok Anne Grete og Marianne fra utstillings sekreteriatet seg oppgaven så begge utstillingene ble 
ordentlig utført. Jeanette utførte en super jobb, så vi gleder oss til neste festival i 2017. 
 
VFK er heldig som har så mange ildsjeler som gjør det mulig å drive klubben på det nivå som vi 
gjøre.Derfor takker vi alle dere som er med i klubbens styre og i de forskjellige kommiteer for en 
kjempegod arbeidsinsats i løpet av året. Takkes skal også de som «bare» stiller opp på dugnad når 
det trengs. Alle dere er med på å legge grunnlaget for en sterk klubb med en stabil medlemsantall, i 
2016 hadde vi 309medlemmer, og med en sunn økonomi. 
 
Hedersbevisninger: 
I forbindelse med feiringen av VFK 90års jubileumsfest, fikk Styret anledning til og tildele Øystein 
Johnsen klubbens «GULLMERKE». 
 
Ved utgangen av 2016 har følgende personer mottatt VFK's hedersbevisning«Gullmerket»: 
Odd Opheim 
Knut Klepp 
Ole Daltveit 
Kjell Hesjedal 
Jan Rune Sunde 
Alfred Johan Johnsen 
Tore Kallekleiv 
Marianne Sagstad. 
Øystein Johnsen 
 
For styret:  
Svein Tennebekk, leder 
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Rapport fra Dommerutvalget 

Dommerutvalget har i 2016 bestått av Robert Brenden, Bjørn Monsen og Øystein Johnsen. Det ble 
arrangert ei dommersamling på Gaular i Februar 2016. Det var ingen påbegynte kandidater fra 2015, 
det har vært et stort problem å få nye dommerkandidater i flere år, vi i dommerutvalget tok et 
skikkelig tak og ringte veldig mange potensielle dommerkandidater. Dette førte til at vi fekk positivt 
svar frå heile 5 stk som no har starta på dommerutdanningen gjennom VFK. 

For dommerutvalget, Øystein Johnsen 

 

Rapport fra Jaktprøveutvalget: 

VFK har i løpet av 2016 arrangert 3 høyfjellsprøver på vinter, 1 høyfjellsprøve på høst og 3 
skogsfuglprøver. 

Mjølfjellprøven gikk av stabelen 05. – 06. Mars. Rene påskestemningen ble det dette året. Vi hadde 
kun 1 kvalitetsparti og et VK parti om lørdagen. 6 premierte ble det i kvalitet. Etter en lang dag i 
Rjoandalen kunne dommerne premiere en full VK liste med CK både til 1. og 2. plassen. IS Frida Av 
Miessevarri til Knut Steinar Skiple klarte bragdene også dette året fikk med seg 1. pr VK m/ck og 
Epleskogens Adam til Aud Breivik hjem fikk 2. pr VK m/ck. Søndag våknet vi igjen til et vakkert vær på 
Mjølfjell. Vi hadde to partier i kvalitet og det ble delt ut 4 premier. Alltid like kjekt å komme til Kårdal 
fjellstue, nydelig mat og alltid like blid betjening. 

Vi har fortsatt litt utfordringer på Mjølfjell i forhold til å rydde opp etter oss, selv om vi i år fikk en 
tilbakemelding på at det så veldig bra ut etter at vi hadde vært der. Vi får fortsette å jobbe videre slik 
at vi kan være velkommen på Mjølfjell i årene fremover også. 

Filefjellprøven ble arrangert 1. – 3. april. 2016 ble et jubileumsår for VFK, ikke nok med at vi feiret 90 
år for klubben men vi kunne også feire 30 år på Filefjell. Dette året flyttet vi også hovedkvarter, men 
det var derimot ikke noe nederlag. I nydelig omgivelser på Filefjellsstuene ble vi innkvartert i flotte 
hytter. Med kaffe på bålpannen ønsket vi alle hjertelig velkommen til fjells. Været var litt skiftende 
men med en god del sol. Terrengene var også i år godt beskaffent med fugl. 

Mange påmeldte i UK og AK og vi hadde 2 partier til kvalik i VK. Det ble nesten full premieliste i et av 
kvalikpartiene i VK i år. IS Fjellstårsas Pm Fenris fikk 1. pr VK og vant finalen. Det ble hele 4 premierte 
i finalen. I kvalitet ble det delt ut totalt 23 premier. 

Tradisjoner er viktig å ta vare på, så vi var spent på om vi også på Filefjellsstuene kunne få servert 
pinnekjøtt, og det fikk vi. En flott ramme rundt jegermiddagen og mange til bords. Etter middagen 
hadde vi premieutdeling og trekking av finalen til SNUM. 

SørNorskUnghundmesterskap gikk samtidig med Filefjellprøven. Etter en iherdig jobbing av SNUM 
komiteen stilte det 24 ekvipasjer til start. 3 premierte ble det i kvalifiseringen på hvert parti. Været 
var fint og med litt sol innimellom sendte vi ut 16 ekvipasjer i finalen. B Jerpsetra`s Lala til Axel 
Klausen gikk til topps og ble vinner av SørNorskUngmesterskap 2016. 

I 2017 og fem år fremover vil SNUM bli arrangert av Agder Fuglehundklubb, vi ønsker AFK lykke til 
med arrangementet. 
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Prøven i Raggsteindalen ble gjennomført 19. – 21. aug. I år var vi tilbake til Raggsteindalen Fjellstue. 
Vi ble tatt imot av noen flotte hyggelige ungdommer som virkelig sto på for oss hele helgen. Litt 
skiftende vær var det men ikke regn. Litt utfordringer i starten med disse geitene ble det men alle 
kom seg ut i terrengene tilslutt. Vi hadde 15 partier fordelt på tre dager. I VK hadde vi 2 partier til 
kvalifisering. Det hadde 4 premierte i kvalifiseringen. 16 hunder til start i finalen og 3 premierte med 
IS Red Garlic`s Pralin til Ulrik Myrhaug til topps. 29 hunder ble premiert i UK/AK denne helgen, og vi 
kunne skilte med mye ryper i terrengene, en glede etter en del år med lite fugl. 

Jegermiddagen på lørdagen er alltid like hyggelig med god mat og mange gode historier og også i år 
smakte reinsdyrsteiken fortreffelig. Etter middagen var det stor stemning på premieutdelingen. 

Stordprøven gikk av stabelen i begynnelsen av oktober. I år hadde vi flyttet hovedkvarteret til Fitjar 
Fjordhotell hvor vi ble innlosjert på Sportellet. Alltid kjekt å komme til Fitjar/Stordprøven med gode 
terrenger tross utfordringen med disse vindmøllene og terrengene er fortsatt godt besatt med fugl. 
Hele og halve partier krever en god organisering, men med dyktige folk i prøveledelsen og 
dommerstanden går dette helt knirkefritt. Hele 45 ekvipasjer var klar for 2 fine dager på Fitjar. 
Nydelig vær og da er det kjekt å invitere til lunch med spekemat og grilling av pølser på bålpannen, 
og mange av øyens beboere kom innom for å slå av en prat rundt bålpannen for å høre hva vi drev 
med. Det ble delt ut 16 premier. Jegermiddagen ble inntatt på hotellet med hjortegryte på menyen 
skutt rett ute på bakken like ved, kjekt med kortreist mat. Atter igjen koste vi oss virkelig på denne 
flotte skogsfuglprøven på Fitjar/Stord. 

Os 1 . I år valgte vi å flytte prøven til slutten av oktober, pga endel utfordringer året før. Eigil Haug 
stilte huset sitt til disposisjon for deltakere og prøveledelse da Ulvehiet var utleiet for helgen. Tusen 
takk Eigil! Været var litt skiftende. 46 hunder og eiere hadde meldt på to dager. 6 ekvipasjer kunne ta 
premie med seg hjem og 3 av de kunne glede seg til Rugdepokalløpet på Os 2. 

Os 2 ble gjennomført 18. – 20. nov. I nydelig vær kunne førere og hunder glede seg til fine dager på 
Os. Mange håpet på å få den gjeve 1. AK slik at de kunne stille i det årlige Rugdepokalløpet. 68 
ekvipasjer hadde meldt seg på og det ble delt ut tilsammen 20 premier disse tre dagene. 

På prøvens siste dag går det årlige Rugdepokalløpet. Her var 10 hunder kvalifisert til dette løpet. 

Rugdepokalen ble dette året delt ut til IS Vorrehøjs Hera til Morten Soltvedt. Telemarkspokalen for 2. 
pr ble delt ut til ES Lucky til Svein Erik Bowitz og 3. pr ble delt ut til KV Rugdelias Rzm Stuck til Astrid 
Weider Ellefsen 

Etter Rugdepokalløpet ble det premieutdeling. 

Regnskapsmessig går de lokale prøvene våre stort sett i balanse, men dessverre en del av de med 
underskudd, dette skyldes nok store utgifter til dommere og terreng. 

Jaktprøveutvalget vil jobbe videre og i tett samarbeid med styret om de langsiktige planene vi har 
satt oss som mål med hensyn til prøvene som VFK har tenkt arrangere i de kommende år. 

Jaktprøveutvalget 

v/Marianne Sagstad 
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Rapport fra Utstillingsutvalget 
 

Utvalget 2016 har bestått av: Anne Grete Langeland (leder), Merete Vik Ottesen, Mette Eknes, 
Marianne Lervik Sagstad, Lorenzo Wiese-Hansen. 

Anne Grete Langeland er leder av utvalget, og ellers er oppgavene fordelt slik at enkeltpersoner har 
sitt ansvarsområde. Dette minimerer behovet for møter da alle utfører sine oppgaver og rapporterer 
til leder. Flere har også møtt i Festivalutvalget. 

VFK arrangerte 2 utstillinger på Myrbø Dyresenter under Fuglehundfestivalen mai 2016. På VFK sin 
utstilling lørdag 28.05 var det ca 120 hunder og på søndag 29.05 der Norsk Engelsksetter Klubb sto 
som formell arrangør, ca 95 hunder. Fjerde gang på Myrbø, og vi begynner å få god kontroll på 
arrangementet der. 

Utstillingsleder var Jan Tvedt. Plassjef var igjen vår dyktige Arnstein Haugen. Dommere var Anne-
Marit Olsen, Norge og Niels Brandstrup, Norge. Vi har siste årene brukt to dommere, da 
påmeldingstallet generelt ligger på et antall som passer til dette. 

Vi fikk igjen søskenparet Liv Margrethe og Arne Johan Aastvedt som ringsekretærer, og de styrte som 
vanlig med sikker hånd. Dommerne var meget fornøyde både med ringpersonale og avvikling. Våre 
flotte Kataloger fikk vi støtte og hjelp til å lage av våre gode kontakter på Bergens Tidenes trykkeri, 
Trond Leganger og Anders Hetlevik. 

Også denne gangen laget vi egen fotoavdeling med sponsorlogo. Vi hadde to dyktige fotografer som 
byttet på å fotografere alle BIR og BIM-hundene der, og de var også på plass i Finaleringene. Det å ha 
gode bilder fra utstillingene våre, øker standarden på arrangementene, og vi takker Mette Eknes og 
Georg Kayser som stilte opp med eget utstyr og vederlagsfritt gjorde jobben. Vi brukte vår flotte tre-
fuglehundene i stand, som markerte plasseringen i finaleringen. De er laget av Tom Lilletvedt og 
Mette Eknes. 

Vi hadde nok premier og alle kvalifiserte fikk både Klubbpremie og sponsorpremie. Vi supplerte en 
del rosetter, som ble en utgiftspost i år. 

Som tidligere år var det en premie i sølv til beste jaktpremierte hund med beste resultat sammenlagt 
begge dager, gitt av Victor Moen, Juvelfatterne. Den gikk til hunden som ble Best in Show 2 lørdag, 
og BIR søndag, KV: Rugdelias VLV Lucius 

Best in Show søndag ble IRHS: Snørypa's Caley og han ble også Beste utstillingshund sammenlagt 
begge dager. Resultatene av alle de ulike vinnerkategoriene, ble publisert på VFK-sidene og kan leses 
der. 

Sekretariatet ble organisert omtrent som året før, da dette fungerte greit. Det er en ganske nøye 
logistikk med tidspunktene på rasene, slik at alle fra sekretariatet kan være ute og følge ”sine” raser 
og evt. stille hunder, samtidig som vi har bemanning på plass. Festivalen hadde egen speaker, igjen 
flott utført av Karianne Kayser, og det bidro til at informasjonsflyten fungerte bra og frigjorde 
funksjonærer til andre oppgaver. 

Komiteen er godt i gang med planlegging av dobbeltutstillingen 27. og 28. Mai 2017 der NBK (Norsk 
Breton Klubb) står som formell arrangør av utstilling søndagen. Begge utstillingene er åpne for alle 
raser med egen raseklubb gr. 7, men ikke r.u.r-rasene. Det viser seg å være vanskelig å finne 
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dommere som dømmer hele gruppen, og vi vil derfor videre kun søke om disse rasene. Dvs. FKF-
rasene, vizla og stabyhoun. Dommere 2017 blir Marie Nylander, Sverige og ?. Vi hadde fått ja fra Siv 
Sandøe, men hun trakk seg pga et annet ærefullt utenlandsoppdrag. 

Merete har kontroll på søknadsprosessen, og hun holder også kontakten med vår samarbeidende 
klubb for året, slik at søknadene blir samkjørte og kommer inn til fristene hos hhv. FKF, raseklubber 
og NKK. 

I 2018 er det NPK som har søndagsutstillingen og vi har Rune Tyvold booket som dommer for helgen. 

Som de siste årene, blir det Web-påmelding, med åpning for at de som ikke får til dette, kan legges 
inn manuelt. Etteranmeldelse kan vi ikke klare, da vi setter fristen helt opp mot manusfrist for 
katalog, 

Søknad om dobbeltutstilling 26. og 27. mai 2018 er sendt. 

For Utstillingsutvalget: 

Anne Grete Langeland, leder. 

 
 
 
2016 Jaktprøve- og Treningsterreng. 
 

VFK har også i år arrangert Fuglehundprøver i skog og på høyfjell – både høst og vinter. Klubben leier 
dertil egnete terreng fra grunneiere og eller rettighetshavere. 

Årets prøver ble arrangert på følgende steder: 

Skogsprøver : 

Stord, OS I og OS II , med påfølgende Rugdepokalprøve 

Høyfjell vinter: 

Mjølfjell, Filefjell. 

Høyfjell høst: 

Raggsteindalen. 

Skogsprøvene: 

Terrengene på Stord leier klubben av Fitjar Fjellsameige og dekker stort sett fjellene i Fitjar, hvor det 
nå er bygget en stor vindmøllepark med mange vindmøller og med flere nye tilkomstveier rundt 
omkring i terrenget. Dette gir oss en fin mulighet til og nå «nye» områder i terrenget som består av 
godt vestlandsterreng med noe skog, men for det meste utmark. Selv med den nye vindmølleparken 
er det fortsatt mye fugl for det meste orrfugl og noe rugder. Et populært sted med mange gode 
premieringer. 
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I Os har klubben leieavtaler med Os Vestre og Os Austre grunneigarlag samt med Os Jakt og Fiskelag. 
Terrengene finnes omtrent fra Haljem i vest over Liafjellet til langt inne i Hegglandsdalen og ut med 
Hatvik til Solstrand. Terrengene består av innmark, utebeite og skog. Det er blitt lite beitedyr på disse 
områdene så tilgroing kan fort bli et problem for avvikling av rugdeprøven. Ellers kan en finne mye 
rugder på de rette dagene, men normalt finnes det alltid en eller to som kan gi premieringer. 

Vinterprøvene på høyfjell: 

På Mjølfjell har vi muntlige leieavtaler med grunneierne i Rjoandalen, Ljosandalen og i Mjølbotten. 

Terrengene går stort sett oppover og innover i dalene, hvor det ikke er så mye vegetasjon og derfor 
ganskje så oversiktlig. Normalt sett er det godt besatt med ryper, men når det regner i mars er det 
ikke så trivelig lenger, ellers en hyggelig prøve med Kårdal Pensjonat som utgangsgpunkt. Klubben 
arrangerer også en dag med kurs «føring av hundifjellet» med Bergensdekkenet dagen etter. 
Populært for våre nye medlemmer/nybegynnere. 

Oppe på Filefjell leier vi flotte terreng fra Maristoven i vest til Tyinkrysset i øst, både på skriftelige og 
muntlige avtaler. Terrengene finnes langsmed hovedvegen vest -øst og er lett tilkommelige. 
Terrengene er stort sett høyfjellsterreng med lite vegetasjon, men med en del bjørkskog ut fra vegen 
på veg oppover mot toppene. Fuglebestanden er normalt god, så det er en fin prøve og få premier 
med seg fra. 

Høyfjell Høst: 

Terrengene i Raggsteindalen er leid av grunneierne fra Guristølen i Øst til Ynglesdalen i vest. Det er 
fine og oversiktlige høyfjells terreng med lite vegetasjon (les trær) bortsett fra to av terrengene som 
har en del bjørkeskog i søksområdene. Terrenget vi leide oppe i Fagerdalen oppe i fjellene nord om 
Hovet, fikk vi ikke leie dette året. Det var her vi brukte å ha VK partiene både kvalik og finalene. Iår 
måtte vi denfor bruke Ynglesdalen og her var det masser av ryper. Det ble premiering i finalen også! 

Treningsterreng: 

Etter at vi mistet treningsterrenget på Brandseth, for et par tre år siden , har klubben ikke noe tilbud 
til sine medlemmer om og trene hund på dertil egnet treningsterreng. Det har vært arbeidet med å få 
dette til, men det har ikke latt seg gjøre. Det står fortsatt på agendaen for neste år. 

Svein Tennebekk 
 
 
Aktiviteter 
 
Vestlandets Fuglehundklubb ønsker å tilby et bredt spekter av aktiviteter både for den uerfarne og 
den erfarne fuglehundeier, for i størst mulig grad å samle alle som har interesse av fuglehunder i 
felles arbeid for å høyne hundenes kvalitet, så vel eksteriørmessig som på jakt.  For at klubben skal 
lykkes med dette, er man avhengig av den store innsatsen av frivillig arbeid som legges ned blant 
medlemmer, samarbeidende klubber, diverse utvalg og komiteer, instruktører og dommere. 
Styret har på bakgrunn av dette jobbet med å koordinere og gjennomføre følgende kurs og 
aktiviteter for medlemmene i 2016: 
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AKTIVITETER GJENNOMFØRT I 2016 

TIDSPUNKT INNHOLD ANSVAR 

30.januar 90 års Jubileumsfest VFK Karianne Kayser 

 

13. februar Instruksjonssamling, 

Mjølfjell 

Inge Fimreite 

14. februar Bergensdekkenet,  

Mjølfjell 

Inge Fimreite 

5.-6. Mars 

 

Jaktprøve høyfjell vinter, 

Mjølfjell  

Anne Grete Langeland, 

 

9. mars Generalforsamling og 

medlemsmøte 

Styret 

 

1.-3. April Jaktprøve høyfjell vinter, 

Filefjell 

 

Merete Vik Ottesen, 

 

2.-3. April Sør-Norsk 

unghundmesterskap, 

Filefjell 

Marianne Sagstad, 

 

April  Dressurkurs Jørn Gjerde, 

 

2.,9., 16. og 23. Mai Utstillingstrening på Myrbø Marianne Sagstad, 

 

Mai – juni + august 

 

Saueaversjonskurs Rune Amundsen 

 

27. – 29. Mai Vestlandets 

Fuglehundfestival 

Jeanette Wie 

 

juni Hagleskyting, trening Trond Tvedt 

 

Juni – august 

 

Duetrening hos Øystein 

Johnsen 

Jørn Gjerde 

 

 

19.-21.august 

 

Jaktprøve høyfjell høst, 

Raggsteindalen 

 

Marianne Sagstad, 

 

1.-2. Oktober Jaktprøve skog, Stord Karianne Kayser, 

7.-9.oktober Treningssamling på 

Hovden 

Bjarne Uglehus 

 

29.-30. Oktober Jaktprøve skog, Os1 Inge Fimreite 

 

5. og 6.november Treningssamling i 

Vareggaterrenget 

Jeanette Wie 

 

18.-20. – november 

 

Jaktprøve skog, Os2 Jørn Gjerde, 

 

26. – 27. november  

 

Jaktprøve skog 

Haugalandet( samarbeid 

mellom HOJFF og VFK) 

Karianne Kayser 

 

31. desember Frist for å sende inn 

resultater og rapporter 

Svein Tennebekk, 
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Saueaversjonskurs. 

 
VFK arrangerte i 2016 7stk saueaversjonskurs i perioden mai/juni / august.Kursene ble avholdt i 
Hegglandsdalen hos Øystein Johnsen,; i Langedalen hos Helge Nilsen og på Langegården . 

Vel 50 hunder var påmeldt, de fleste fra VFK. 

Resultatene ble bra , med 27 hunder til 1.gangstest med retest, og 22 hunder bare til retest. Alle 
testede hunder ble godkjente og utstyrt med gyldig sertifikat. Fordelingen av hundene var 44 stående 
fuglehunder, 3 apporterende fuglehunder, 1 finsk lapphund og en blandingshund Labrador/GS. 

Disse kursene er meget populære blandt hunde eiere, så med vår kompetanse, flinke istruktører er 
dette en aktivitet som muligens kunne/ skulle blitt utvidet i 2017. 

 
Årets hunder i VFK 2016 
 
Basert på innsendte resultater fra årets jaktprøver- og utstillinger er kåring av de beste hunder som 
følger: 
 
VK: 
1) 6p IS Liatoppens Ilja NO45034/10 Eier: Arvid Moe 
2) 6p IS Liatoppens Toya 227236/07 eier : Arvid Moe 
 
AK: 
1) 23p ES Lucky NO56348/13 eier Svein-Erik Bowitz 
2) 23p IS Endelausmarkas Moira NO44145/10 eier Arnstein Haugen 
 
UK: 
1) 22p KV Skåtfjellets Tella NO52654/14 eier Tom Lilletvedt 
2) 20p KV Skåtfjellets Tinn Tellus NO52650/14 eier Sissel Bergesen 
 
BRONSEJEGEREN 
Det var ingen hunder kvalifisert i år 
 
GULLHUNDEN 
Det var ingen hunder kvalifisert i år 
 
UNGHUNDTROFEET 

1) 5p KV Skåtfjellets Tinn Tellus NO52650/14 eier Sissel Bergesen 
2)  

RUGDEPOKALEN 
1) IS Vorrehøjs Hera DK03259/2012 eier Morten Soltvedt 
2) ES Lucky NO56348/13 eier Svein-Erik Bowitz 
 
 
Vi gratulerer !! 
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Bergensdekkenet 2016 
 
Bergensedekkenet 2016 ble avholdt søndag 14.februar på Mjølfjell i strålende vær men kaldt, og det 
var bra med fugl. Helge Pedersen og Eigil Haug fungerte som bedømmere gjennom dagen. Vinner i 
UK ble Chriwalls Happy med fem fuglearbeid. Eier: Helge Pedersen, fører: Silje Jakobsen og vinner i 
AK ble Kongsvoldrypas Guinness til Trond Inge Askvik med to fuglearbeid. 
 
Samarbeidende klubber 

FKF har 6 samordningsutvalg (SU) geografisk fordelt over landet, og samordningsutvalg Syd-Vest 
består av klubbene i vår region: Vestlandets Fuglehundklubb, Agder Fuglehundklubb, Rogaland 
Fuglehundklubb, Buskerud JFF, Hallingdal Fuglehundklubb, Telemark Fuglehundklubb, Haugesund JFF 
og Egersund JFF. 

Utvalgene har som hovedhensikt å planlegge og samordne jaktprøvene i de ulike delene av landet, 
for å gi arrangørene bedre planleggingsgrunnlag og forutsigbarhet - og deltakerne et best mulig 
jaktprøvetilbud. 

Utvalgets medlemmer blir valgt av klubbene i regionen, og SU Syd-Vest bestod i 2016 av: Helén 
Jetmundsen (VFK), Rune Staddeland (AFK/RFK) og Halvor Ramtoft (TFK). 

Klubbene i SU Syd-Vest hadde en prosess vinteren 2016 for å planlegge jaktprøveoppsettet i regionen 
for 2017. Marianne Sagstad representerte VFK. Langtidsplanlegging av jaktprøvene gir klubbene 
bedre forutsetninger for gode praktiske løsninger ifht overnatting og terreng, og forutsigbarhet for 
prøvelederne. 

For SU Syd Vest: Helén Jetmundsen 
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Sak 4 
REGNSKAP og revisjonsberetning for 2016 samt BUDSJETT for 2017 
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Sak 5 
HANDLINGSPLAN 2017 

Tidspunkt Innhold Ansvar 

3. og 10.januar (2 kurs) 
 

Oppstart apportkurs 
v/ Eigil Haug og Lorenzo Wiese Hansen 

Jeanette Wie 
jeanettewie@hotmail.com  

11.februar Instruksjonssamling, 
Mjølfjell 

Inge Fimreite 
ifimreite@gmail.com 

12.februar Instruksjonssamling, 
Mjølfjell 

Inge Fimreite 
ifimreite@gmail.com 

15. mars Generalforsamling og medlemsmøte 
Kanalveien 

Styret i VFK 

18.mars Anleggsprøve, Os 
Instruktør: Lorenzo Wiese-Hansen 

Ørjan Hopland 
Orjan.hopland@online.no  

31.mars-2.april Fuglehundprøve høyfjell vinter,  
Mjølfjell 

Anne Grete Langeland 
annegretela@msn.com 

24.-26.mars Fuglehundprøve høyfjell vinter,  
Filefjell 

Marianne /Merete  
marianne.sagstad1@bkkfiber.no 

3.mai 
 

Oppstart valpekurs 
v/ Tor Erling Hansen og Jeanette Wie 

Jeanette Wie 
jeanettewie@hotmail.com  

8.,15.,22.,26.mai Utstillingstrening, Myrbø Marianne Sagstad 
marianne.sagstad1@bkkfiber.no 

5.mai Foredrag med Mattias Westerlund, 
Kanalveien 

Ørjan Hopland 
orjan.hopland@online.no 

6.-7.mai  Kurs ved Mattias Westerlund, 
Myrbø 

Ørjan Hopland 
orjan.hopland@online.no 

26.-28.mai Vestlandets Fuglehundfestival, 
Myrbø 

Jeanette Wie 
jeanettewie@hotmail.com 

Juni Hagleskyting 
 

Trond Tvedt 
Trond.tvedt@schibstedtrykk.no 

16.-18. juni  Agilitykurs, banen ved Dyreklinikken 
Bergen Vest 

Jeanette Wie 
jeanettewie@hotmail.com 

Mai/juni /august Hund/sau 
 

Ørjan Hopland 
Orjan.hopland@online.no  

Juli/ august Duetrening  

10.-13. august Trening på Evenrud Fuglehundsenter Ørjan Hopland 
orjan.hopland@online.no 

August 
 

Oppstart dressurkurs 
v/ Tor Erling Hansen og Jeanette Wie 

Jeanette Wie 
jeanettewie@hotmail.com  

25.-27.august Fuglehundprøve høyfjell høst, 
Raggsteindalen 

Marianne Sagstad 
marianne.sagstad1@bkkfiber.no 

30.sept – 1.okt Fuglehundprøve skog,  
Stord 

Karianne Kayser 
karianne.kayser@gmail.com 

Oktober Trening i Varegga terrenget v/ Tor 
E.Hansen 

Jeanette Wie 
jeanettewie@hotmail.com  

28.-29.oktober Fuglehundprøve skog, Os 1 
 

Inge Fimreite 
ifimreite@gmail.com 

17.-19.november Fuglehundprøve skog, Os 2 Ove Larsen 
varmroe@online.no  

24.-26.november Fuglehundprøve skog ( HJFF og VFK), 
Haugalandet 

Karianne Kayser 
Karianne.kayser@gmail.com  

31.desember Frist for å melde inn resultater og 
rapporter 

Svein Tennebekk 
vfk1926@outlook.com 
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Sak 6 
KONTINGENT 
Styret foreslår ingen endringer i kontingentsatser for kommende periode. Dagens kontingent er kr 
450 for enkeltmedlemskap og kr 200 for familiemedlemskap. 
 
 
Sak 7 
INNKOMNE FORSLAG 
 
Ingen inkomne forslag til Generalforsamlingen. 
 
 
Sak 8 
VALG 
 
Valgkomiteens innstilling til VFK sin Generalforsamling 2017 
 
Valgkomiteen i VFK,  bestående av: Anders Hetlevik, Tore Husebø, Morten Aasebø, Karianne Kayser 
(vara), har avholdt sine nødvendige møter og har enstemmig kommet frem til innstilling. 

Innledende kommentarer: 

Nestleder: Bjarne Uglehus (BU) ble valgt som nestleder av klubben for 2år i 2015. BU ønsker 
avløsning av personlige grunner. Valgkomiteen (VK) foreslår at dette ønsket imøtekommes av GS. VK 
foreslår at Ørjan Hopland velges til ny nestleder for 2 år. På denne bakgrunn vil VK foreslå følgende 
styre for 2017/2018: 

Leder:    Svein Tennebekk (gjenvalg for 2år) 
Nestleder:   Ørjan Hopland (ny for 2 år) 
Styremedlem:   Jeanette Wie (gjenvalg for 2 år) 
Styremedlem:   Marianne Sagstad (gjenvalg for 2år) 
Styremedlem:   Inge Fimreite (ikke på valg) 
Styremedlem:   Siv Tvedt ( ny for 2år) 
Varamedlem:   Rune Skeie (ny for 1 år) 
Varamedlem:   Tor Erling Hansen ( ny for 1 år) 
Revisor:   Terje Tvedt (ny for 2 år) 
Vararevisor:   Bård Lyssand (ikke på valg ) 
 
NKK representanter: 
Anne Grete Langeland (gjenvalg for 2 år) 
Lorenzo Wiese-Hansen (gjenvalg for 2 år) 
 
VFK styrets innstilling til valgkomite for 2017/ 2018:  
 
Leder : Tore Husebø (ikke på valg – ny leder for 1 år) 
Medlem: Jørn Gjerde (ny for2 år) 
Medlem: Paul Høines ( ny for 2 år) 
Varamedlem: Lorenzo Wiese-Hansen ( ny for 1år) 
 
 
Årsmøtet slutt 
 





Årets utmerkelser 2017

Unghundtrofeet :
KV Skåtfjellets Tinn Tellus

NO52650/14
Eier: Sissel Bergesen

AK :
ES Lucky

NO56348/13
Eier: Svein Erik Bowitz

UK :
KV Skåtfjellets Tella

NO52654/14
Eier: Tom Lilletvedt

Rugdepokalen:
IS Vorrehøjs Hera

DK03259/2012
Eier: Morten Soltvedt

VK :
IS Liatoppens Ilja       

NO45034/10
Eier: Arvid Moe
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