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3. Styrets beretning 2019. 

 

Etter generalforsamlingen i mars 2019 

var styrets sammensetning slik: 

Leder   Øystein Utne    valgt for 2 år 

Nestleder Jeanette Wie   valgt for 2 år 

Styremedlem Jan Olav Andersen  valgt for 2 år 

Styremedlem Marianne Sagstad  valgt for 2 år 

Styremedlem  Baard Brattebø  valgt for 2 år 

Styremedlem åpen, ingen kandidat funnet 

Varamedlem Andreas Borcherding  valgt for 1 år 

Varamedlem  Svein Tennebekk  valgt for 1 år 

 

Styret fikk fullmakt til å innsette det manglende styremedlem og etter noen uker sa Siw Tvedt 

seg villig til å virke ett år til og har fungert som sekretær første del av året. 

 

Fra forrige år hadde noen av styre-/varamedlemmene faste oppgaver som i all hovedsak ble 

videreført. Jeanette Wie fortsatte som webansvarlig og hadde videre ansvar for dressurkurs 

og evt temakvelder. Hun var også styrets kontakt mot festivalutvalget. 

Marianne Sagstad var leder av jaktprøve utvalget og hadde kontroll på alle jaktprøver, 

prøveledere, var materialforvalter og stod for diverse innkjøp. 

Svein Tennebekk fortsatte med å ha ansvar for salg av notisbøker til jaktprøver. 

Andreas Borcherding hadde ansvar for aversjonsdressuren. 

 

Styret fattet vedtak å få bedre oversikt over økonomien 

 

Det ble tidlig enstemmig vedtatt i styret at det måtte gjøres en innsats for å få bedre oversikt 

og kontroll over økonomien.  

Vi fikk tidlig kontakt med Peter Thomas Hansen, med solid erfaring med økonomi fra bla 

Åsane JFF og nå Askøy JFF. Han er også utdannet siviløkonom. Han tok på seg å føre 

klubbens regnskap og kasserer jobben. Videre ble han engasjert til å bistå arbeidet med å 

strukturere klubben og få på plass bedre rutiner, særlig med hensyn til inntekter og utgifter. 

Det er blitt gjort et stort arbeid i styret med å få på plass nytt regnskapssystem, ny 

styringsstruktur, fullmakts struktur, budsjettering, forbedret rutiner, dokumentasjon og 

mandat for oppgaver- og aktiviteter. I dette er det jobbet ut en strukturert digital 

lagringsløsning for all dokumentasjon, Dropbox løsning - “VFK i Sky”.  

Dette har krevd en del ressurser. Det er fortsatt noe arbeid som gjenstår, men styret er godt 

fornøyd med resultatet så langt..  Dette synes vi pr i dag at klubben har lykkes svært godt 

med. 

 

På tross av opplevelsen av det er stor takhøyde i styrerommet, har tre styremedlemmer 

trukket seg fra sine verv i løpet av de fem første månedene av ulike grunner. To av disse har 

stått for en betydelig del av våre arrangement de siste årene og således skapte et stort 

tomrom. Men, alle terminfestede arrangement og pågående arrangement har blitt gjennomført 

i 2019.. 
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Ekstraordinær generalforsamling 

 

Siden styret ble redusert med 3 personer, følte vi som satt igjen at vi trengte evt ny tillit og 

samtidig var vi neppe beslutningsdyktige. Derfor ble det bestemt å kalle inn til en 

ekstraordinær generalforsamling den 16 oktober 2019. Eneste sak var nytt styre. Alle 

gjenværende i styret hadde stilt sine plasser til disposisjon. Fire av de gjenværende ville 

fortsette dersom generalforsamlingen gav dem tillit. 

Det var stort oppmøte den 16.oktober og møtet ble avholdt etter innkallingen. Foruten valg av 

nytt styre, ble det informert om klubbens økonomiske situasjon pr dags dato (16.10.19) av 

regnskapsfører Peter T Hansen. 

 

Valgkomiteens innstilling ble godkjent ved akklamasjon. Nytt styre ble da: 

Leder  Øystein Utne  Fortsetter til 2021 

Nestleder Siw O Tvedt  Til 2020 

Styremedlem Andreas Borcherding Fortsetter til 2021 

Styremedlem  Baard Brattebø Fortsetter til 2021 

Styremedlem  Helge Pedersen  Ny til 2021 

Styremedlem Grethe Walvik Ny til 2021 

Varamedlem Arne Stalheim  Ny til 2021 

Varamedlem  Torleif Askeland Ny til 2020 

 

Videre har styret jobbet hardt med å få på plass nye ressurser i det ulike utvalg. Dette har 

vært en utfordrende oppgave. Vi har nå fått på plass ressurser i et midlertidig jaktutvalg, leder 

i aktivitetsutvalg, Festival-leder for 2020, 2 nye web-ansvarlige og ansvarlig for salg av 

dommerbøker.  

I tillegg har styret gjort en god lagerrydding og telling på klubbens lageroversikt. 

 

Styrets sammensetning og oppgaver 

 

Andreas Borcherding fortsetter å ha ansvar for salg av dommerbøker og er styrets kontakt 

med aversjonskursene. 

Hege Spigseth Hovland er ny festivalleder. 

Baard Brattebø og Grethe Walvik web-ansvarlige. 

Grethe Walvik er sekretær, arbeider også med struktur i VFK sky 

Arne Stalheim leder for Aktivitetsutvalget 

Torleif Askeland i Jaktprøveutvtvalget og ansvarlig for årets hunder. 

Siw O Tvedt er nestleder, styrets kontakt med festivalen, strukturerer VFK sky 

Helge Pedersen ansvarlig for felt-samlinger 

Øystein Utne leder, kontakt med NKK, FKF, jobber tett mot regnskapsfører, terreng 

ansvarlig og jaktprøver.  

 

Ønsker å tiltrekke oss medlemmer som ønsker å drive våre aktiviteter 
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For 2020 ser vi at vi må informere våre medlemmer enda bedre om at klubben trenger flere 

frivillige til ulike oppgaver. Med en medlemsmasse på nærmere 300, vil det være naturlig at 

mange flere medlemmer får anledning til aktivt å være med å drive våre aktiviteter.  

Det å inkludere mange flere medlemmer i aktivitetene våre vi styrke oss som klubb og det 

enkelte medlem vil få mer erfaring og kunnskaper om både seg selv, hunden og klubben. 

 

Sluttføre økonomisk og organisatorisk struktur 

 

Videre vil vi ha som mål å sluttføre organiseringen av klubben, herunder også økonomi 

struktur og ferdigstille VFK sky. VFK sky er en dynamisk plattform som endrer seg med 

erfaring og evt utskiftinger. Her skal blant annet all informasjon om driften, aktiviteter, 

økonomi og kontaktpersoner dokumenteres. 

 

VFK har et høyt antall terminfestede arrangement som vi fortsatt skal gjennomføre med den 

nødvendige kvalitet, samtidig som de skal evalueres grundig og evt forbedres med hensyn til 

medlemmenes/deltakernes utbytte og klubbens økonomi. 

 

Styret ser på lovformuleringer  

 

Styret ser også noen uheldige formuleringer i våre lover. Dette gjelder blant annet virketiden 

for de enkelte styremedlemmer og varamedlemmer. Slik det er i dag skiftes 6 av 8 

medlemmer annethvert år. Det er uheldig med så stor utskifting da vi får mindre sømløs 

overføringsverdi av styrets pågående arbeid. En annen sak er den urimelige fristen for 

offentliggjøring av det kommende GF. I dag er denne på åtte uker, den bør være som normalt 

er, fire uker. 

 

Kattaneset 22.03 20 

 

 

Øystein Utne  Siw O Tvedt  Grethe Walvik Baard Brattebø 

sign   sign   sign   sign 

 

 

 

Arne Stalheim  Helge Pedersen Torleif Askeland             Andreas Borcherding 

sign   sign   sign       sign 
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3.1 Rapport fra Lokalt dommerutvalg (LD) 

 

LD har i 2019 bestått av Robert Brenden, Bjørn Monsen og Knut Steinar Skiple. Robert er 

satt opp som leder i 2019. 

 

Vintersamling -i samarbeid med Hallingdal Fuglehundklubb på Geilo 

 

Det ble arrangert ei kandidatsamling på Geilo i januar med 5 kandidatar, Rune Amundsen, 

Bengt Opsanger, Helge Pedersen og Trond Inge Askvik og 3 dommere. Samlingen var ute i 

praksis og teori om kvelden. Dommere og kandidater diskuterte situasjoner/oppgaver og det 

som hadde skjedd gjennom dagen. Kandidatene satte stor pris på dette samarbeidet med 

Hallingdal Fuglehundklubb 

 

Lokal dommersamling på Voss 

 

LD innkalte til lokal dommersamling for å gå gjennom alle forslag til regelverksendring og 

dommeroppgaver til sentral dommersamling. LD inviterte også prøveledelsen i denne 

samlingen siden en del av endringene omhandlet ledelse og gjennomføring av jaktprøver. LD 

minner på kravet til alle VFK dommere om å være minimum på 1 av disse samlingene før det 

har gått 3 år. Det er et krav som er innført fra sentralt dommerutvalg. Disse møtte på denne 

samlingen: Terje Tvedt, Elin Dugstad, Robert Veseth, Øystein Utne, Rune Skei, Knut Steinar 

Skiple, Bjørn Monsen og Robert Brenden 

 

Sentral dommersamling 

 

Robert Brenden representerte LD i VFK og tok med seg VFK sine meininger på oppgavene 

til Sentral Dommerkonferanse i februar på Gardermoen. DU har sendt ut rapport fra denne 

samlingen til alle dommeren og den ligger på nett hjå FKF.  

 

Vintersamling-Filefjell 

 

Me hadde ny kandidat samling på Filefjellsprøven. Teorieksamen blei i år gjennomført på 

hverdag på Voss Gymnas. Alle som gikk opp bestod teorieksamen. Samlingen på Filefjell er 

kombinert teori over 3 dager, samt praktisk på dagtid (kandidatarbeid/elev). I år ble denne 

samlingen litt amputert pga av uvær og avlysning av lørdagen. Dette i lag med at noen elever 

ikke fikk tatt tiltenkte kandidatarbeid i sine klasser gjorde samlingen litt amputert. 

 

Sommaren 

 

LD tilbydde kandidatene å møtes til samling på Kongsvold 1 og 2. LD stilte mannsterke, men 

det var kun 1 kandidat av dei 2 som skulle opp som fikk nytte seg av å gå en dag som trening 

og forberedende til Autorisasjonen. Den andre gikk rett på sin eksamen første dag på 

Kongsvold/Hjerkinn. I tillegg var en av kandidatene til neste år med på denne samlingen. 

Alle ordnet seg med overnatting selv, men vi samlet oss nede på Campingen på Hjerkinn. 
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Dette er en samling vi ønsker å benytte oss mer av for at nye og allerede kandidater kan få 

oppdatere seg på hva dette går ut på, samt få trent litt egen hund. 

 

Kongsvold 1 

 

1 kandidat gikk opp til K1. To stk som hadde bestått eksamen har i samråd med LD valgt å 

utsette dette i 1 år. 

Ingen bestod Kongsvold 1 i 2019.  

 

Kongsvold 2 

 

1 kandidat gikk opp til K2. Ingen bestod i år. 

 

Teorisamling haust-Voss 

 

LD har gjennomført Teorisamling på Voss på høsten og legger opp til fast vintersamling med 

kandidater og dommere i januar og august kvart år framover.  

 

Kandidater til utdanning i 2019 og fremtidige kandidater. 

 

I 2019 har LD disse til utdanning.  

Til Kongsvold 1: Arne Klingsheim. Rune Amundsen, Bengt Opsanger og Hans Nordnes. 

Til Autorisasjon prøven: Helge Pedersen 

I tillegg har LD fleire potensielle kandidater som vil starte med utdanningen dei neste åra, så 

LD ser positivt på tilkomsten av nye dommerkandidater i VFK i årene som kommer. Men, vi 

er avhengige av forslag på nye kandidater til ein kvar tid. Det er bedre med 1 navn for mykje 

enn eit for lite. LD vurderer forslag ut fra kravene til kandidater og legger opp ein 

fremdriftsplan med potensielle kandidater. VFK er kjent for kvalitet på sine dommere og det 

er viktigt at vi får med oss engasjerte medlemmer som ønskjer å bidra til denne viktige 

jobben for å få gjennomført jaktprøver. 

 

Dommersamling VFK, LD 

 

LD har innkalt til dommersamling i Bergen på VFK sine lokaler i sentrum i januar 2020 

vedrørende årlig dommersamling og dommeroppgaver. 
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Geografisk spredning på LD sin virksomheit og samlinger 

 

LD prøver så godt me klarar å fordele samlinger geografisk innafor VFK medlemsmassen for 

å treffe flest mulige dommere og kandidater gjennom året. Siste året har f.eks LD sin 

virksomhet fordelt slik: 

 

Dommersamling vinter på Voss Gymnas 

Sentralt dommerutvalg sin årlige samling  

Geilo-Teorioppgaver og praktisk samling i fjellet 

Voss-Teorieksamen 

Filefjell-Teori og praktisk dømming 

Kongsvold/Hjerkinn-Teori og praktisk haust samling 

Voss-Teori 

 

Krav til deltakelse på samlinger 

 

LD vil minne eksisterende dommere om kravet til å være med på lokal eller sentral 

dommersamling pr 3 år for å beholde autorisasjon. Dette var oppe nå på Sentral 

Dommerkonferanse og det foreligger forslag på enda mer innskjerping vedrørende krav til 

deltakelse på samlinger og dømming. 1 dommer i VFK har på grunn av dette gått ut av listen 

over dommere i 2021. 

 

Ny kritikkbok fra VFK  

 

Denne ble visst frem på sentral dommerkonferanse og mange som ville bestille denne med 

ark som tåler regn etc. Samme ark som brannvesen etc bruker som notatblokk på sine 

oppdrag. 

Helsing LD VFK 

Bjørn Monsen, Kunt Steinar Skiple og Robert Brenden 
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3.2 Jaktprøver 2019 

 

Også dette året gjennomførte vi 6 jaktprøver, tre på høyfjell og 3 på skog. Alle prøver vel 

gjennomførte og anerkjente av NKK. 

 

Filefjell 22 til 24 mars 2019 

 

Det var Marianne Sagstad og Merethe Ottesen som stod for arrangementet på klubbens vegne 

og hovedkvarteret var på Filefjellstuene.  

Det som kanskje ble husket best, bortsett fra de premierte, var det ufyselige været på 

lørdagen. Etter å ha vært i kontakt med de som som var kompetente til å si noe om forholdene 

og utsiktene for dagen, så måtte prøven avlyses denne dagen og satse på bedre vær dagen 

etter. 

Søndagen var forholdene gode og denne dagens partier ble avviklet sammen med en utsatt 

VK-finale. VK finalen ble vunnet av is Red Garlics Daim til Øyvind Olstad - som den også 

gjorde året før! Det ble med den ene premien, men svært mange hadde sine sjanser. 

Det ble delt ut tre 1pr UK og fire 2 pr UK, samt to  2pr AK.  Det ble en 1 og en 2pr VK i 

kvalifiseringen. 

 

Mjølfjell 26 til 28 april 2019 

 

I prøveledelsen var Øystein Utne, Andreas Borcherding og vikar Trond Tvedt. Prøvens 

hovedkvarter var på Kårdal Fjellstue. 

Vi fikk merke at det ikke alltid ville være lurt med så sein prøve i fjellet. I Rjoanddalen var 

det svært lite snø og snøen formelig smeltet vekk under skiene. Dette var kanskje også 

grunnen til at vi fant uvant lite ryper i dette terrenget. Mjølbotn terrenget brukte vi ikke, det 

var en forholdsvis liten prøve. Men om vi skulle brukt dette terrenget, måtte vi gått tvers over 

hele dalen før vi kunne ha spent på oss skiene. 

Men høyt i Ljosandbotn var det bra med fugl, så totalt sett ble det bra med premier. 

I VK tok Bjørn Monsen storeslem med 1pr VK til Epleskogens Adam og 2pr VK til 

Frankmovangens Lina. 3pr VK til p Østagløttens Janka til Åsmund Hamre. 

For øvrig ble det 5 x 2 UK, 1 x 3 UK, 2 x 1 AK, 5 x 2 AK og 1 x 3 AK. 

Kårdal Fjellstue stelte veldig godt med oss med god mat og god atmosfære.  

 

Raggsteindalen 23 til 25 august 2019 

 

Prøveleder var Merethe Ottesen og hadde med seg Marianne Sagstad. Begge har nå ønsket å 

gi seg som prøveledere og VFK benytter anledningen til å takke begge for deres betydelige 

innsats over mange år. 

Hovedkvarteret var også i år Storestølen Fjellstue. Terrengene som ble benyttet er de samme 

som tidligere år. Det var godt med fugl i de fleste terreng, men hundene fikk utfordringer med 

å benytte de etter læreboken.  

Det var lav deltakelse i VK, noe som kanskje skyldes den mystiske og for mange dødelige 

hundesykdommen som var i emning. Som kjent ble hele prøvesporten satt på vent etter denne 

helgen. 

 

I vinnerklassen tok Robert Brenden storeslem med 1 VK med CK til Tiurjegerens Solo av 

Sognexpressen og 2 VK til kv Sognexpressens Kzb Nikita. 

Forøvrig ble det delt ut følgende premier: 4 x 1 UK, 4 x 2 UK, 5 x 3 UK, 3 x 1 AK, 3 x 2 AK 

og 5 x 3 AK.. Så totalt sett ble det bra med premieringer. 
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Stordprøven 5 og 6 oktober 2019 

 

Som vanlig, men for siste gang, var det Karianne Kayser og Goggen som var i prøveledelsen. 

Karianne blir å finne som prøveleder for Os 2 til neste år. Og som for tidligere år, holdt de til 

på Stord Fjordhotell/ Sportellet. 

Dette er en heller liten prøve som disponerer flere åpne terreng med noe tette einer og 

løvskogområder i Fitjarfjellene. Det er normalt godt med orrfugl og rugder her. Så også i år. 

Hundene som deltok viste seg å være hunder som taklet terreng og fugl svært godt og det ble 

delt ut hele åtte 1 pr AK !  I tllegg til dette var det fire 2 pr AK og to 3 pr AK. 

 

Os 1 26 og 27 oktober 2019 

 

I år var det Arnstein Haugen som styrte denne prøven. Dette er den i antall starter den minste 

av Os-prøvene og i år var vi tilbake på Ulvehiet til Os JFF. 

Det er alltid spennende å se hvor mye rugde som er kommet på dette tidspunktet. Det viste 

seg at det var bra med fugl og det var mange gode rugdehunder som fikset forhold og fugl. 

Det ble hele 6 som kvalifiserte seg til rugdepokalløpet ved å oppnå 1 pr AK. Av desse var det 

to nye førere som fikk sine første 1 AK på Osprøve og ble tildelt sølvrugden, Andreas 

Borcherding med p Gaupeskarets Pyro og Kari Jenny Skålevik Hennes/ Jan Andre Forsberg 

med kv Rugdelia’s ZAE Maiya La Belle. 

I tllegg ble det delt ut fire x 2AK og en 3 AK. 

 

Os 2 15 til 17 november 2019 

 

I år var det Øystein Utne med god hjelp av Inge Fimrete som satt i prøveledelsen. 

Utgangspunktet var Ulvehiet og de vanlige terrengene i Os øst og vest. Det viste seg at det 

var veldig bra med rugder, men de holdt seg for det meste inne i Hegglandsdalen. 

Det var god påmelding og det viste seg også denne helgen at det var mange fremragende 

hunder som deltok. I løpet av fredagen og lørdagen var det hele 8 hunder som fikk sin 

velfortjente 1 pr AK og var kvalifiserte til søndagens pokalløp.  

 

Her var det også mange nye førere som fikk sin sølvrugde.  Disse var: 

Sv Pladsfjellets Teo ,Stavedal, Kjell  1 AK 

 Kv Suldølen's AES Meister ,Haugen, Kyrre, 1 AK  

Kv Øvstebuas Crf Bris ,Søiland, Steinar 1 AK  

Es Gaupeskaret's Aksel Askeland, Torleif 1AK 

Is Neadalens Jenny ,Wergeland, Stian, 1AK 

 

14 hunder fordelt på 3 pokalpartier var klare til dyst søndagen. Ett parti fikk ingen premier 

(så en rugde) mens på de andre partiene ble det igjen fire som klarte 1 pr AK. Andreas 

Borcherding med P Gaupeskaret’s Pyro vant pokal på hjemmebane og fikk dermed sin 

gullrugde! 

Totalt denne helgen ble det delt ut hele 13 x 1 AK, 9 x 2 AK og 3 x 3 AK 

 

VFK har forholdsvis mange jaktprøver i løpet av ett år. Vi sliter fremdeles med at mange 

prøver går med underskudd og til dels store underskudd. Det skal dog nevnes at 
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Raggsteindalen fikk et bedre resultat i 2019. For 2020 er det utarbeidet budsjetter for alle 

prøvene og vi prøver igjen med mindre underskudd (i budsjettet). 

De største utgiftene er reise og opphold for dommere. Men vi trenger mange dommere og det 

viser seg gang på gang at det er vanskelig og tidkrevende å skaffe nok dommere. Vi forsøker 

med rimeligere hovedkvarter, men samtidig vil vi stelle best mulig med våre gjester. 

 

For 2020 vil vi også jobbe enda mer bevisst for å rekruttere medlemmer som kan være med i 

en prøve-ledelse. Vi har nærmere 300 medlemmer, så vi tror det er mange som både ønsker 

og kan bidra til klubbdriften. 

 

Bergensdekkenet 2020 

 

Bergensdekkenet 2020 er nå vel i havn. Det ble gjennomført søndag 09.02.2020 på Mjølfjell i 

tilknytning til at det dagen før ble gjennomført instruksjonssamling samme sted.  

Det ble en vindfull, frisk fornøyelse. 25 påmeldte hunder jevnt fordelt på UK og AK. Se 

startliste i tabeller under bildene.  Det ble lite og vanskelig fugl, men bortsett fra vind var det 

fint vær og skiføre om enn tungt for hundene. Takk til våre dommerkandidater Hans Nordnes 

og Bengt Opsanger som gjorde en utmerket jobb. 

Resultatliste: 

1. pr. UK GS Ergo   fører Trond Arne Espedal (på bilde i midten). 

2. pr. UK IS ES Østheias TB Thriller fører Gorm Stangeland  

3. pr. UK Flørli`s Veslefrikk fører Jan Petter Larsen (høyre på bilde) 

1. pr. AK Vestviddas Fauna fører Knut Steinar Skiple (venstre på bilde). 

 2. pr. AK Guriskogens BSA Panzet fører Bjørn Årskaug (midten bilde) 

 3. pr Ak Vestviddas DFT Bella Notte Per Arild  Lie (høyre bilde). 
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3.3 Årets hunder i VFK 2019  

 

Årets Unghund:    ES Rotuas OJ Peggy, eier Britt Mjellem 26 poeng. 

3 x 1UK  

2UK 

3UK 

2. pr kvalifisering Derby 

 

Årets AK hund:    Endalausmarkas Anja, eier Arnstein Haugen 23 poeng. 

3 x 1AK  

2 x 2AK 

3AK  

  

Det er ingen i VK. Gullhunden ingen kvalifiserte . 

Bronsejegeren ingen kvalifiserte. 

 

3.4 Saueaversjon 2019  

 

Det ble i 2019 skrevet ut 49 førstegangs saueaversjonsbevis og 22 fornyede 

saueaversjonsbevis. 

 

 

3.5 Jaktprøveterreng 2019 

 

Olaf Hafstad er ny som terrengansvarlig i VFK fra 2019.  

 

Med hjelp fra tidligere terrengansvarlig Svein Tennebekk, føler jeg dette har godt bra og ser 

fram til jaktprøvene i årene som kommer. 

 

VFK har også i år avholdt jaktprøver i skog og på høyfjell, både høst og vinter. 

Klubben leier dertil egnede terreng fra grunneiere og eller rettighetshavere.  

 

Årets prøver ble arrangert på følgende steder: 

 

Skogsprøver: 

Stord 

Os 1 og Os 2, med påfølgende Rugdeprøve. 

 

Høyfjell vinter: 

Filefjell. 

Mjølfjell 

 

Høyfjell høst: 

Raggsteindalen. 
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Over mange års samarbeid har VFK opparbeidet seg god kontakt og godt samarbeid med alle 

grunneiere til VFK sine jaktprøveterreng. Dette er svært viktig å beholde, med tanke på 

framtidige jaktprøver. 

 

Jeg vil derfor be alle prøvedeltakere til å respektere opplysninger som blir gitt fra de 

forskjellige prøvelederne på de forskjellige jaktprøvene.  

 

Tenker da på parkering og ta opp hundeskit etc. da dette er noe grunneierne er svært opptatt 

av.  

 

Hilsen VFK terrengansvarlig. 

Olaf Hafstad. 

 

 

3.6 Fuglehundfestivalen 2019 

 

VFK’s Fuglehundfestival, som for øvrig kunne kunne feire 10 årsjubileum, ble arrangert på 

Myrbø 24-26 Mai, denne gang i samarbeid med Norsk Vorstehhund klubb Hordaland. 

 

Årets dommere var Vidar Grundetjern fra Sandnes og svenske Arvid Göransson. 

 

Britt Darlington og Siren Næss gjorde sammen med skriverne Monika Vittrup og Anne 

Karine Midtbø en super jobb, tusen takk til dere. 

 

Antall påmeldte hunder lørdag var 114 stk mot søndagens 82 påmeldte.  

I tillegg var det valpeshow begge dager med påmelding på stedet. 

 

Fredag kveld holdt en av klubbens mest erfarne og dyktige medlemmer Knut S Skiple, et 

glimrende foredrag om sine erfaringer og betrakninger rundt trening av og livet med 

fuglehund. Tusen takk for inspirasjon og gode innspill. 

 

I forbindelse med 10 års jubileet ble medlemmer og deltakere ved festivalen invitert til 

jubileumsmiddag i Friborg på Lone. 

 Rundt 40 personer takket ja til dette og fikk en hyggelig kveld med nydelig pyntet lokale, 

god mat, underholdning og loddsalg med trekning av flotte gevinster.  

Festivalens far, Tore Kallekleiv ga oss et historisk tilbakeblikk om festivalens opprinnelse og 

utvikling. 

Helgens dommerpar bidro til en god latter med sitt underholdningsbidrag for kvelden. 

 

Tusen takk og stor applaus til festkomiteen ved Hege S Hovland og Kristin Miskov Nodland. 

  

Under festivalen ble det begge dager arrangert Barn og Hund konkurranse i tillegg til natursti 

for de unge og lovende. Stor takk til dere som bidrog med dette 
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Det ble arrangert apportkonkurranse og det var mulighet for å sikre seg apportbevis under 

helgens festival. Tusen takk til arrangøransvarlige og dommere. 

 

Sandviken Dyreklinikk, Frydenbø Bilsenter og We Hunt hadde stands under helgens 

arrangement i tillegg til å være sponsorer. 

Tusen takk for støtten. 

 

Årets festival var heldig og klarte å få inn betydelige sponsormidler og gaver, dette er av stor 

betydning for klubbens økonomi og jeg vil benytte anledningen til å takke og nevne hver og 

en, i tillegg til de som allerede er nevnt over, tusen takk til: 

 

 

Myrbø butikk og Dyrepensjonater 

Sparebank 1 

Byggmester Bjørn Døsen A/S 

Kaland og Partners Eiendomsmegling 

Fana Sparebank 

Brødrene Borgen Ferdigbetong 

Classique Dame og Herrefrisør 

Geilo Laft AS 

Aktiv Hund 

Fjellveterinæren 

NorEngros 

Åsane Jeger og Fiskeforening 

Topdog 

Vindfinn Hundetrening 

Canelana 

Juvelfatterne  

Lyssand Gartneri 

 

Som Festivalleder vil jeg si tusen hjertelig takk til den flotte gjengen som bidro til at 

festivalen nok en gang ble et arrangement klubben kan være stolt av.  

 

Den erfarne og dyktige gjengen i sekreteriatet med Marianne Sagstad, Anne Grethe 

Langeland , Jeanette Wie , Karianne Kayser, Merethe Ottersen og  Siw Tvedt i spissen, alltid 

full kontroll. 

 

Torill Hartwig  med hjelpere som nok en gang sørget for at kiosken gikk som smurt. 

Georg Kayser som foreviget de store og små øyeblikkene. 

Tor E Hansen med flere, som fikk bilene riktig plassert. 

Olaf Hafstad som tok ansvar for transport av alt utstyr. 

Hege og Kristin i festkomiteen er allerede nevnt. 

Stor takk til Trond Leganger for redigering av utstillingskatalogen 
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Noen nevnt ingen glemt, haugevis av fantastisk dugnadsinnsats.  

 

For en gjeng, tusen takk igjen for innsatsen! 

 

Når det gjelder resultater fra festivalen henvises det til VFK’s side hvor dette er publisert. 

 

 

For Festivalgjengen 

Anne Cathrine Wie 

 

 

3.7 Aktivitetsutvalg 

 

Vestlandets Fuglehundklub har gjennomført ulike aktiviteter gjennom året med mål om å 

tilby aktiviteter som kan være av interesse for uerfarne og erfarne fuglehundeiere.  

Styret har jobbet med å koordinere og gjennomføre kurs 

og aktiviteter for medlemmene i 2019. 

 

Foruten generalforsamling i mars 2019 og ekstraordinær generalforsamling oktober 2019 har 

klubben arrangert dressurkurs (valp- og grunnkurs) vår 2019 og høst 2019, andre dressurkurs 

med innleid instruktør, apportprøvebevis og duetreninger. 

 

I tillegg har klubben arrangert medlemskvelder/foredrag med blant annet Morten Soltvedt, 

Sandviken Dyreklinikk og Oddrun Runde, Einar Holmvik og Mattias Westerlund, som har 

vært en godt besøkte aktiviteter. 

 

Klubben har gjennomført aktiviteter etter aktivitetsplan for 2019.  

Styremedlemmer med bidrag av klubbens medlemmer har deltatt i gjennomføringen. 
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4. Regnskap og revisjons beretning  

 

4.1 Økonomi 2020  

 

 

Styret har i 2019 engasjert et av våre medlemmer til å føre regnskapet, sette økonomifokus i 

driften og utvikle gode økonomirutiner og en økonomiinstruks. Dette har vi i all vesentlig 

grad lykkes med. 

Budsjettert resultat +69.000, gitt på forrige ordinære årsmøte, har vært et umulig måltall å 

oppnå. 

Siden forrige årsmøte – ekstraordinært i oktober 2019 – har økonomien bedret seg og det da 

varslede underskudd er redusert fra ~70/100.000 til ~40.000. Dette er styret fornøyd med. 

Egenkapitalen er redusert tilsvarende fra 595.000 – 555.000. Solid. 

Foreningens lager er ryddet og talt opp – innholdsoversikt følger årsberetningen som eget 

vedlegg. 

Styret vil for 2020 fortsatt sette kostnadskontrollerende tiltak, og budsjetterer med et 

realistisk null++ budsjett. Se egen sak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

   
 

4.2 Regnskapsberetning 2019 for Vestlandets Fuglehundklubb  
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4.3 Resultat 2019  

 

 

  

 Periode  Budsjett  Avvik 

   Driftsinntekter

      Salgsinntekter             729 557             263 000             466 557 

      Annen driftsinntekt               74 024               30 000               44 024 

   Driftsinntekter             803 581             293 000             510 581 

   Driftskostnader

      Varekostnad             121 968             137 000 -             15 032 

      Lønnskostnad             298 699             298 699 

      Annen driftskostnad             421 558               86 500             335 058 

   Driftskostnader             842 224             223 500             618 724 

Driftsresultat -             38 643               69 500 -          108 143 

   Finansinntekter

      Annen finansinntekt                     273                     400 -                  127 

   Finansinntekter                     273                     400 -                  127 

   Finanskostnader

      Annen finanskostnad                          1                          1 

   Finanskostnader                          1                          1 

Netto finansresultat                     272                     400 -                  128 

Ordinært resultat før skattekostnad -             38 371               69 900 -          108 271 

Ordinært resultat -             38 371               69 900 -          108 271 

Årsresultat -             38 371               69 900 -          108 271 

Sum overføringer -             38 371 -             38 371 

Finansinntekter og finanskostnader

Resultat (2019) 

Regnskapskonto

Driftsresultat
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4.4 Resultatrapport for avdelinger 

 

 
 

 

 

 

 

  

Resultatrapport for avdelinger

Vestlandets Fuglehundklub

Avdeling  Inntekter  Kostnader  Resultat 

0000 Klubben             242 128             280 388 -             38 260 

0102 Bergensdekkenet Mjølfjell - inkl 

instruksjonssamling

                 9 200                  9 152                        48 

0201 Filefjell Mars               60 095             100 955 -             40 860 

0300 Gaularfjell Samling

0401 Mjølfjeld Prøve April               43 812               54 274 -             10 462 

0501 Raggsteindalen               68 866               78 915 -             10 049 

0502 Stordprøven               17 620               21 630 -               4 009 

0503 OS I Prøve               11 600                  7 774                  3 826 

0504 OS II prøve               28 990               21 068                  7 923 

5008 Dommerutvalget               14 000               65 145 -             51 145 

5009 Festivalutvalg             108 950               74 689               34 261 

5011 Saueaversjon               27 450               19 305                  8 145 

5013 Notatbøker mm               50 267               33 336               16 931 

6000 2019 Kurs- og aktivitetsutvalg               75 827               70 886                  4 942 

6001 2019 Dressur vinter/vår               45 049                  4 712               40 338 

Sum             803 854             842 225 -             38 371 

Resultat - avdelinger (2019)
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4.5 Balanserapport Vestlandets Fuglehundklubb  

 

 

 

  

Balanserapport

Vestlandets Fuglehundklub

IB

01.01.2019

   Omløpsmidler

      Varer

      Fordringer

         Kundefordringer                                   238 

         Andre fordringer                                     42 

      Fordringer                                   280 

      Bankinnskudd, kontanter og lignende                            619 956                            569 734 

   Omløpsmidler                            620 236                            569 734 

Eiendeler                            620 236                            569 734 

   Egenkapital

      Opptjent egenkapital

         Annen egenkapital                            595 085                            556 714 

      Opptjent egenkapital                            595 085                            556 714 

      Udisponert resultat

   Egenkapital                            595 085                            556 714 

   Gjeld

      Kortsiktig gjeld

         Leverandørgjeld                              25 151                              13 020 

      Kortsiktig gjeld                              25 151                              13 020 

   Gjeld                              25 151                              13 020 

Egenkapital og gjeld                            620 236                            569 734 

Egenkapital og gjeld

Balanse (2019)

Regnskapskonto
UB

31.12.2019

Eiendeler
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4.6 Revisors uttalelse 
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5. Aktivitetsplan 2020 

 

Dato Aktivitet Sted 

25- 26 Jan 2020 Gaularfjell - føring av hund i fjell Gaularfjell 

8-9 Feb 2020 Instruksjonssamling Mjøllfjell 

8- 9 Feb 2020 Bergens dekkenet Mjøllfjell 

15 april 2020 Årsmøte m / Medlemskveld Minde 

April 2020 Mjølfjellprøven Mjøllfjell 

Mai - juni 2020   Dressur kurs  Bergen Vest 

Mai  2020  Utstillingskurs - 2 kvelder Bergen Vest 

Mai - Juni 2020  Aversjons dressur  Kommer med sted 

Mai 2020 Utstilling /Festival Myrbø 

Mai 2021 Apportbevis prøve Myrbø (festival) 

Juni  2020 Skytekurs Damer  Kismul / Åsane 

Juni 2020 Skytekurs Herrer Kismul / Åsane 

Mai - Juni - aug 2020 Duetrening Askøy  

August 2020 Aversjons dressur  Kommer med sted 

August 2020 Apportbevis prøve- kveld Myrbø 

August 2020 Dressur kurs Bergen Vest 

 21 - 23 August 2020 Raggstein dalen prøven Raggstein dalen 

 August  2020 
Tema kveld -  "Forbredelse til Jakt" for 

medlemmer 
Kanalveien - VFK 

2-3 Oktober 2020 Stord prøven  Stord 

24 - 25 Oktober 2020 Rugdeprøve "OS 1" OS 

13 - 15 November 2020 Rugdeprøve "OS 2" OS 

November / Desember 2020 Julesamling for medlemmer Kanalveien - VFK 
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6. Budsjett 2020 detaljert mot regnskap 2019    

   

Vestlandets Fuglehundklub   

   

(2020)   

   
Resultat (2020)  

Regnskapskonto 
2020 2019 

Budsjett Periode 

Driftsresultat 

   Driftsinntekter   

      Salgsinntekter   

         3141 Porto Notatbøker     

         3200 Salg av varer - webbutikk og henger 850  30 174  

         3202 Lodd etc   6 377  

         3203 Annen Inntekt under arrangement 35 000  55 380  

         3204 Treningskort 15 000  2 700  

         3205 Medlemskontingenter avregnet NKK 130 000  148 425  

         3210 Startkontingenter ref kontoutskrift, vipps eller Oppgjør NKK 373 200  366 520  

         3211 Tilbakebetalt påmeldingsavgift -2 000  -6 146  

         3215 Beviser og diplomer mm 1 500  1 911  

         3216 Duetrening 10 000  7 600  

         3217 Dressurkurs 36 000  56 600  

         3220 Norsk Tipping - Grasrotandel 15 000  15 473  

         3221 Støtte Dommer Utdanning mm (FKF) 21 000  14 000  

         3230 Sponsorinntekter 3 000  3 000  

         3231 Reklameinntekter 10 000  15 750  

         3240 Notatbøker 52 000  50 267  

         3281 Avgift El. Påmelding og mva av samme. NKK -8 950  -8 832  

         3282 Aktivitetsavgift NKK -27 300  -23 953  

         3283 Avgift FKF -3 955  -3 100  

         3285 Vipps og Deltaker.no avgifter -549  -2 118  

         3286 CACIT Aktivitetsavgift -470  -470  

         3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet     

      Salgsinntekter 659 326  729 557  

      Annen driftsinntekt   

         3602 Momskompensasjon 60 000  74 024  

      Annen driftsinntekt 60 000  74 024  

   Driftsinntekter 719 326  803 581  

   Driftskostnader   

      Varekostnad   

         4300 Innkjøp av varer for videresalg 10 000  47 401  
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         4302 Innkjøp av varer for videresalg - notatbøker. 26 000  26 425  

         4305 Premier og Pokaler 35 000  48 142  

      Varekostnad 71 000  121 968  

      Kompensasjoner    

         5340 Honorar - ikke oppgavepliktig <10.000 4 800  4 800  

         5350 Kjøregodtgjørelse - ikke oppgavepliktig <10.000 130 761  127 293  

         5355 Dietgodtgjørelse - ikke oppgavepliktig <10.000 14 050  15 170  

         5360 Overnatting på Arrangement HQ 109 000  109 462  

         5361 Overnatting på Arrangement ikke HQ - kompensert 8 400  41 974  

      Lønnskostnad 267 011  298 699  

      Annen driftskostnad   

         6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse     

         6300 Leie lokale 22 000  25 476  

         6310 Terreng og Baneleie 108 300  86 610  

         6312 Duer til Dressur 10 000  13 800  

         6490 Annen leiekostnad   4 062  

         6530 Spesialverktøy 8 000  8 380  

         6540 Inventar   1 387  

         6550 Driftsmateriale 2 000  1 592  

         6551 Datautstyr (hardware) 18  2 098  

         6560 Rekvisita 1 500  1 236  

         6590 Annet driftsmateriale   110  

         6705 Honorar regnskap 20 000  20 000  

         6721 Honorar for OU rådgivning 10 000  26 954  

         6790 Annen fremmed tjeneste 15 500  29 547  

         6800 Kontorrekvisita 5 400  5 649  

         6810 Data/EDB-kostnad 5 000  5 441  

         6890 Annen kontorkostnad   1 490  

         6900 Telefon   2 989  

         6940 Porto 2 938  4 221  

         7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 20 000  11 153  

         7320 Reklamekostnad 17 000  15 544  

         7321 Profilklær 10 000  70 391  

         7322 Websider og Epost 14 000  11 438  

         7351 Bevertning på arrangement etc 26 517  40 390  

         7400 Kontingent, fradragsberettiget 7 000  6 720  

         7420 Gave Dommere mm. 6 200  7 578  

         7421 Gaver Andre 6 500  4 397  

         7500 Forsikringspremie 3 500  3 382  

         7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 2 000  1 074  

         7740 Øredifferanser   8  

         7770 Bank og kortgebyrer 10 000  7 492  

         7790 Annen kostnad, fradragsberettiget   950  

      Annen driftskostnad 333 373  421 558  

   Driftskostnader 671 384  842 224  

Ordinært resultat 47 942  -38 371  
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Ekstraordinære poster 

Ekstraordinære poster - 8590 - avsetning kostnader korona -40 000    

Årsresultat 7 942  -38 371  

Overføringer 

   8800 Årsresultat   -38 371  

Sum overføringer   -38 371  

 

 

7. Kontingent  

 

Styret innstiller at kontingenten er uforandret. 

 

 

  



26 
 

   
 

 

8. VFK lån til NKK  

 

På bakgrunn av de følgende vedlegg så innspiller VFK styret til følgende 

vedtak: 

 

Styret i VFK vil med dette be GF gi styret fullmakt til å innvilge NKK lån som 

er innenfor «overskuddslikviditeten/ ikke i konflikt med dekning av løpende 

utgifter». Vi ser for oss et beløp i størrelsesorden 30 – 50.000 kr. 

 

Til alle medlemmene i Vestlandets Fuglehundklubb(VFK). 

  

NKK har en utfordrende situasjon som følge av Corona-effektene med stopp i 

«hundearrangementer».  

Selv om restriksjonene er på vei til å bli lettet noe er inntektsbortfallet betydelig og langvarig. 

Alle klubber og forbund i NKK er derfor av NKK bedt om å vurdere mulig lån/bidrag til 

NKK. 

 Styret i Fuglehund Klubbenes Forbund (FKF) har hatt dialog med NKK for å få forståelse av 

den faktiske situasjon. I tillegg har FKF hatt god dialog med hele jakthund divisjonen (JD) i 

NKK, som har ført frem til en felles oppfatning og innstilling.  

 

På denne bakgrunn har alle i jakthund divisjonen i NKK (JD) sendt felles tilbakemelding til 

NKK mht lån/bidrag (se vedlegg 1),  

 

samt et særlig brev til NKK med anbefaling om å sende ut forespørsel om ekstraordinært 

«Corona-bidrag» fra NKKs 75.000 medlemmer (se vedlegg 2).  

 

NKK arbeider også aktivt med å få endret reglene for offentlig støtte slik at også NKK kan få 

statlig støtte.  

 Det er vår vurdering at NKK arbeider hardt og målrettet for å bedre og sikre 

kapitalsituasjonen for NKK slik at videre drift kan sikres. Vi har tro på at tiltakene vil bedre 

kapitalsituasjonen, samtidig som vi er klar over at det kan bli behov for ytterligere bidrag/lån 

til NKK.  

Det er vår vurdering at vi er tjent med å bidra med eventuelt lån. Dette skal selvfølgelig være 

innenfor vår overskuddslikviditet og ikke komme i konflikt med betaling av våre faste 

utgifter, ref også vedlagte skriv til NKK. 

 

 Det er en helt ekstraordinær situasjon. Styret i VFK vil med dette be GF gi styret fullmakt til 

å innvilge NKK lån som er  innenfor «overskuddslikviditeten/ikke i konflikt m dekning av 

løpende utgifter”. Vi ser for oss et beløp i størrelsesorden 30 - 50000 kr.  
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 Vi har i dag fått skriv fra NKK som gir opplysning om at den økonomiske situasjonen er 

under kontroll frem til oktober og at NKK arbeider fortsatt med støtteordninger fra 

regjeringen.Vi vet derfor ikke om det blir behov for å gi lån, men det er viktig at vi (i likhet 

med de andre i FKF og JD) har fattet beslutninger som gjør effektuering mulig på kort varsel. 

Vårt standpunkt vil samkjøres med de øvrige i FKF. 

 Vi ber om tilslutning i denne vanskelige situasjon. 

  

Kattanes 14.05.20 

 Styret i  Vestlandets Fuglehundklubb 
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VEDLEGG 1 

  

Til:     NKK HS v/styreleder Jan Helge Nordby 

         NKK Adm. Dir. Torbjørn Brenna 

  

7. mai 2020 

 

 

 

Lån/støtte til NKK for å bedre den økonomiske situasjon for NKK relatert til Corona-

situasjonen  

  

Et samlet JD (jakthund divisjonen, jf de som har underskrevet) i NKK er positivt innstilt 

og vil selv og overfor sine klubber/medlemmer innstille på følgende;  

  

Det har etter mottatt henvendelse om lån vært en god dialog med NKK som har bidratt 

til en bedre forståelse for den økonomiske situasjon for NKK. På denne bakgrunn er det 

enkelte forbund/den enkelte klubb positive til å bidra overfor NKK i den vanskelige 

økonomiske situasjon for NKK som følge av Corona-viruset. Lån eller bidrag (nedenfor i 

felleskap betegnet som «lån») til NKK vil bli vurdert på følgende felles bakgrunn; 

  

1. Det forutsettes at NKK gjør sitt ytterste for å skaffe kapital gjennom offentlige 

støtteordninger. Etter det vi forstår er det positiv dialog med politiske 

myndigheter, og muligheter for avklaring av økonomisk støtte gjennom nye 

ordninger fra det offentlige ila av de nærmeste 14. dager. Vi vil avvente 

utbetaling av lån/bidrag til etter nærmere avklaring mht offentlig støtte, fordi 

eventuell offentlig støtte vil være avklarende for størrelsen av NKKs behov for lån 

fra forbund og klubber. 

  

2. Det må foretas vurderinger mht muligheten for styrene å beslutte lån til NKK, 

herunder om dette ligger utenfor styrets normale kompetanse og må behandles 

av årsmøtet. Noen av medlemmene i JD har ferdigstilt denne prosess, mens 

andre er i prosess, men det forventes at alle vi etablere formelt grunnlag for lån. 

(Styrets kompetanse kan være forskjellig mht lån eller bidrag). 

  

3. Etter gjennomføring og avklaring iht pkt 1 og 2 ovenfor, samt allerede skisserte 

bidrag til NKK, antas kapitalbehovet for NKK å være endret i forhold til 

opprinnelige vurderinger og derved nærmere avklart. Dersom det også etter 

dette foreligger et behov for lån fra klubber og forbund, er et samlet JD innstilt på 

å bidra med lån. Vi legger til grunn at avklaring mht kapitalbehov (se også pkt 

7.1 nedenfor) vil foreligge innen siste del av mai, med eventuelt lån/bidrag kort 

tid deretter. 

  

4. Lånet gis samkjørt fra alle forbund/klubber i JD på like betingelser. Lånebeløpet 

innbetales imidlertid fra det enkelte forbund/klubb basert på den enkeltes 

økonomi. Også de innen JD som allerede har bekreftet overfor NKK at lån vil ytes 

omfattes av de forutsetninger som fremgår her. 
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5. Samkjøringen vil gjøre det lettere for NKK å kommunisere/bekrefte mht våre 

felles forutsetninger. 

  

6. Lånet gis basert på den enkeltes overskuddslikviditet. Det er viktig at ytelse av 

lånet ikke skaper problemer for långivers betaling av ordinære løpende 

kostnader. Dette vurderes av den enkelte klubb/forbund. Før utbetaling 

informeres JD om den enkeltes lånebeløp slik at det etableres en samlet oversikt 

over JDs bidrag. Den enkelte klubb innen et forbund gir informasjon om 

lånebeløpet til sitt forbund, som derved får oversikt og formidler dette samkjørt 

videre til JD. De klubber som allerede har ytt lån blir også omfattet av denne 

samkjøring fra JD. 

  

7. Før lånet ytes må følgende være etablert; 
1. NKK fremlegger vurderte scenarier med beregninger av vurdert 

kapitalbehov, og plan for kapitaltilgang og likviditet. (NKK har foretatt 

slike beregninger (bra !!), men det må formelt fremlegges ajourført 

informasjon). 
2. NKK fremlegger enten som del av 7.1 eller separat scenarier/planer for 

tilbakebetaling. 
3. Långiver, JD i felleskap, får sikkerhet for lånet i de rase-/hundedata 

(avlsdata og stambøker) NKK besitter for den enkelte rase. Vi har hatt 

juridisk vurdering som konkluderer at «Raseklubbene eier rasedata og kan 

kreve disse tilbake fra NKKs bo ved eventuell konkurs». Vi er kjent med at 

NKK er usikre, og for å unngå å tidsspille med avklaring kreves sikkerhet 

slik at diskusjonen unngås. Sikring av rasedata er også viktig ved en 

eventuell konkurs, for å sikre videre drift og virksomhet mest mulig likt 

som i dag, og hindre at «uønskede kommersielle aktører kjøper opp disse 

dataene uten vår kontroll. Dette må også være i NKKs interesse. 

Sikkerheten må etableres i juridiske former som står seg overfor et 

eventuelt konkursbo, samtidig som vårt prinsipale syn om at dette 

allerede er raseklubbenes eiendom opprettholdes. 
4. Det kreves sikkerhet i tilgang til IT-/dataverktøy/programmer som er 

viktige for å kunne fortsette våre aktiviteter (prøver/utstillinger mv).  

Sikkerheten må, så langt mulig, etableres i juridiske former som står seg 

overfor et eventuelt konkursbo.  
5. NKK bekrefter at restrukturering av NKK vil vurderes og bli tema for RS, 

og at JD (dets forbund/klubber) vil bli involvert i forkant. 

  

8. Dersom det blir aktuelt med lån må dette formaliseres i et eget lånedokument 

hvor innholdet her implementeres. 
  

Vennlig hilsen, 

  

Tiltrådt av alle i JD  

FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND  

NORSK BASSET KLUBB  

NORSK RETRIEVERKLUBB  

NORSK SPANIEL KLUB  

NORSK SPESIALKLUBB FOR FINSK SPETS OG NORRBOTTENSPETS  

NORSKE DACHSHUNDKLUBBERS FORBUND  

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND  

NORSKE HAREHUNDKLUBBERS FORBUND    
 



30 
 

   
 

  
VEDLEGG 2  

  

Til:     NKK HS v/styreleder Jan Helge Nordby 

         NKK Adm. Dir. Torbjørn Brenna 

  

8. mai 2020 

 

 

Corona-bidrag fra NKKs medlemmer 

  

Medlemmene i jakthund divisjonen i NKK (JD) har sendt felles brev til NKK med positiv 

støtte til det pågående arbeidet med kapitalinnhenting. Arbeidet overfor sentrale 

politikere med sikte på offentlig støtte er svært viktig, og vi håper det bidrar til at et 

lånebehov reduseres. 

  

Det er positivt med «kronerulling» men det er vår vurdering at dette primært bør skje i 

NKK regi – for å sikre god struktur og at det når ut til flest mulige. Vi oppfatter at det i 

forbindelse med Corona generelt i samfunnet er stor villighet til å bidra (dugnadsånd). 

NKK har mer enn 75.000 medlemmer. I tillegg til de tiltak NKK har iverksatt, både vedr 

lån og ikke minst arbeidet overfor myndighetene mht offentlig støttet, mener JD at det 

bør sendes invitasjon og anmodning til alle 75.000 medlemmer i NKK om å betale et 

Corona-bidrag (ekstraordinær kontingent) på for eksempel kr 100,- eller kr 200,-. Dette 

vil være frivillig og de som har bidratt på «facebook kronerullingen» vil kanskje 

konkludere at de allerede har bidratt (noe de har). Men vi mener det har verdi at det 

gjøres i NKK regi og at man kommer ut til langt flere. I tillegg har vi stor tro på at det vil 

komme inn ytterligere midler – vi har loddet stemningen hos hundefolk og den har vært 

positiv. Ytterligere bidrag fra Corona-bidrag vil redusere lånebehovet, noe som må være 

et overordnet siktemål. Og det er «nå» muligheten er der, og vi er sikre på at 

signaleffekten av en utsendelse vil være stor og viktig hos våre medlemmer. 

  

Vi har i vårt brev vedrørende lån fremhevet viktigheten av å ha/få oversikt over 

kapitalbehovet. Dette er viktig, og Corona-bidraget kan være en viktig størrelse i denne 

forbindelse. JD anmoder derfor sterkt at NKK så snart som mulig sender ut til alle NKKs 

medlemmer brev/mail med giro for innbetaling av «Corona-bidrag-ekstraordinær 

kontingent» for å sikre fortsatt drift for NKK.  

  

Vennlig hilsen, 

  

Tiltrådt av alle i JD  

FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND  

NORSK BASSET KLUBB  

NORSK RETRIEVERKLUBB  

NORSK SPANIEL KLUB  

NORSK SPESIALKLUBB FOR FINSK SPETS OG NORRBOTTENSPETS  

NORSKE DACHSHUNDKLUBBERS FORBUND  

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND  

NORSKE HAREHUNDKLUBBERS FORBUND  
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9. Valgkomiteen i VFK sin innstilling til generalforsamlingen  

 

Med henvisning til at to personer avslutter sine verv i forbindelse med generalforsamlingen, 

er valgkomiteen bedt om å arbeide med nye kandidater til de respektive vervene.  

 

Det har vært viktig for valgkomiteen å støtte opp under det gode arbeidet og den kontinuitet 

som styret i VFK viser, og i den forbindelse har valgkomiteen rettet henvendelse til utgående 

styremedlemmer om de er interessert og motivert til å stille som kandidater til en ny periode. 

 

Valgkomiteen sin enstemmige innstilling er som følger: -  

 

Nestleder – Siw O. Tvedt – Velges for - 1 år –  

Varamedlem – Torleif Askeland – Velges for – 1 år 

 

Inge Fimreite 

Tor Eriling Hansen  

Ørjan Hopland 

 

 

 


