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1.   Klubbens ledelse 
 

1.1. Styret 
 

Leder    Sissel K Grongstad 

Sekretær  Harriet Wiggen 

Kasserer  Stian Børge Korneliussen 

Styremedlem  Rune Hoholm  (leder jaktprøveutvalget) 

Styremedlem  Kjartan Lindbøl (leder aktivitetsutvalget) 

Styremedlem  May-Ann Pedersen (leder utstillingsutvalget) 

Styremedlem   Lene Perregaard 

 

Revisorer  Per Erling Høvde, Morten Nordhus   

Valgkomité  Johnny Brattbakk, Sigmund Nyborg, Steinar Pedersen 

 

Materialforvalter Arnfinn Steiro 

 

Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter.  

 

1.2. Medlemstall 
Ved utgangen av året hadde vi totalt 128 medlemmer, derav 15 familiemedlemmer og 4 

æresmedlemmer. 

 

1.3. Dommerutvalg 
Dommerutvalget har bestått av Svein Myrlund (leder), Rune Hoholm og Sigmund Nyborg.  
 

2.   Representasjon 
 

2.1. Samarbeidsutvalget for fuglehundklubbene i nordre Nordland, 
Troms og Finnmark (SU) 

SU avholder ett møte i året. På dette møte blir terminlisten for vinter- og høstprøvene fordelt 

etter ønske fra de samarbeidende klubbene, dette for å unngå kollisjoner med andre 

arrangører, og finne en tilfredsstillende fordeling av Cacit (jaktprøvene). SU-møtet ble 

avholdt i Tromsø i begynnelsen av juni.  

 

Rune Hoholm (leder av jaktprøveutvalget) deltok på dette møtet. 

 

2.2. Harstad & Vesterålen fuglehundklubb 50-års-jubileum 

Harstad & Vesterålen fuglehundklubb inviterte til jubileumsfest ved Heggenkollen i Harstad 

31. oktober. Bjørnar Gundersen representerte klubben på denne festen og overrakte ei 

gjestebok i gave. 

 

2.3. Dommerkonferanse 
Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) arrangerte dommersamling på Gardermoen 14.-15. 

januar 2010. Fuglehundklubben var der representert ved Sigmund Nyborg. 
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3.   Dommere og instruktørkorps 
Klubben har ved årsskiftet 12 aktive dommere. Fire kandidater har startet dommerutdanning, 

to ventes uteksaminert høsten 2010 og to forventes ferdig høsten 2011 

 

Antall instruktører aversjonsdressur er 7, 5 av disse gjennomførte oppdateringskurs i år. 

Antall fase I-instruktører er 9 og det er 2 fase II-instruktører, her er det ingen endringer i løpet 

av året. 

 

4.   Jaktprøver 
 

4.1.  Senjaprøven 
Senjaprøven gikk av stabelen 28.02-01.03 med Finnsnes Camping som hovedkvarter. Det ble 

startet 50 hunder og 10 ble premiert (20 % premiering).  

 

Prøven er anerkjent av NKK. Prøveleder var Sverre Andresen.  

 

4.2. Altevatn vinter 
Vinterprøven ved Altevatn ble arrangert helga 14.-15.03 med Innset Villmarkssenter som 

hovedkvarter. Det var til sammen103 starter og 17 % premiering. Det ble ikke kåret noen 

vinner i VK-finale. 

 

Prøven er anerkjent av NKK. Christian Slettbakk var prøveleder. 

 

4.3. Senja høst med fullkombinert 
Høstprøven ble i 2009 flyttet fra Altevatn og til Senja. Begrunnelsen for dette var rapporter 

om lav fuglebestand på innlandet. Hovedkvarter var Finnsnes Camping. Det var til sammen 

111 starter og totalt 17 % premiering. Vinner VK-finale ble ES NJCH Lundefjellets Sarah 

som også ble tildelt Cacit. 

 

På grunn av for få påmeldinger ble fullkombinert (lørdag) avlyst. 

 

Prøven er anerkjent av NKK. Kristian Berntsen var prøveleder. 

 

4.4. Apportprøve 
For første gang i klubbens historie ble det arrangert en ren apportprøve. Prøven gikk av 

stabelen helga 8.-9. august, hovedkvarter var Elvenes i Salangen og prøveterrengene var 

Sørskogen i Bardu. 14 hunder stilte til start i løpet av helga, og det ble utdelt 8 premier.   

 

Prøven er anerkjent av NKK. Prøveleder var Harriet Wiggen. 
 

4.5. Skogsfuglprøve Dividalen 
Skogsfuglprøven i Didivalen skulle arrangeres 17.-18. september, men på grunn av for få 

påmeldinger ved fristens utløp, og lav fuglebestand, ble prøven avlyst. Prøveleder var Svein 

Myrlund.  

 

5.   Utstillinga 
Hundeutstillinga ble i år arrangert lørdag 13. juni. Nord-Norsk Villmarksmesse gir flotte 

rammer for dette arrangementet, som igjen kan karakteriseres som en stor suksess. 66 hunder 

fikk sin bedømmelse denne dagen av dommer Per H Nymark. Det ble også arrangert 
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valpeshow der til sammen 10 valper ble stilt i ringen.  

 

Best in Show ble KV Nyengets Bertil Bjørn, eier Trude Giverhaug fra Tromsø. 

 

Vår utstillingsansvarlig var May-Ann Pedersen. 

 

6.  Andre aktiviteter 
 

6.1. Dressurtrening 
Dressurtreningen har vært gjennomført siden 18. november (Bardufoss) og 19. november 

(Sørreisa). Oppmøtet har vært bra begge steder. Dressurkveldene ble avsluttet i fellesskap i 

Sørreisa 16. desember med film av Aleksander Kristiansen. Her møtte det opp 16 personer. 

Trude Langstrand og Runde Hoholm har hatt ansvaret på henholdsvis Bardufoss og Sørreisa. 

 

6.2. Temamøter/medlemsmøter 
I forbindelse med nye jaktprøveregler vinteren -09 ble det arrangert temakvelder , ett i Bardu 

og ett i Sørreisa. Sigmund Nyborg hadde ansvar i Bardu og Rune Hoholm og Svein Myrlund i 

Sørreisa. 

 

6.3.  Aversjonsdressur 
Aversjonsdressuren har foregått hos Kjartan Lindbøl i Skøelv i Sørreisa. Der er det blitt et 

meget bra opplegg og hele 52 hunder har blitt strømmet. Ansvarlig for gjennomføring har 

vært Kjartan Lindbøl. Instruktører har vært Johnny Brattbakk, Arnfinn Steiro, Bing Karlsen 

og Tor-Egil Hansen. 

   

6.4. Markadager 
I forbindelse med åpning av dressurområdet i Sørskogen 15. juli ble det arrangert grillfest og 

instruksjonssamling. 10 store, 2 små og 14 firbeinte møttes denne ettermiddagen. Per-Erling 

Høvde stilte velvillig opp som ansvarlig for det som skjedde i felt denne kvelden.  

 

6.5.  Klubbmesterskap 
Årets klubbmesterskap skulle arrangeres på Senja 8. februar. På grunn av sterk kulde ble 

mesterskapet utsatt ei uke. Søndag 15. februar gikk klubbmesterskapet av stabelen med 6 UK-

hunder og 12 AK hunder til start. Positive dommere denne dagen var Widar Walle og Øyvind 

Berger. Vanskelige forhold og lite fugl gjorde at det ikke ble kåret noen klubbmestere denne 

dagen. Ansvarlige for gjennomføring var Stian Korneliussen og Sissel K Grongstad. 

 

6.6. Stand Nord-Norsk Villmarksmesse 
Klubben hadde egen stand på villmarksmessa. Standen var godt besøkt, klubbjakkene ble 

presentert og det ble mottatt bestilling på 10 nye jakker. Standen ble delt med Nancy 

Rosenlund, og hun stod på standen mesteparten av tida. Som takk for hjelpa fikk hun en 

klubbjakke. Ansvarlig for gjennomføring var Kjartan Lindbøl. 

 

6.7.  Klubbsamling  
Klubbsamlinga i Mefjordvær stod på programmet 20.-21. juni men ble avlyst på grunn av for 

få påmeldte. Ansvarlig var Harriet Wiggen. 
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6.8.  Rypetelling 
Klubben har på oppdrag fra Statskog foretatt rypetelling på Senja også denne høsten. Rune 

Hoholm hadde ansvaret for gjennomføringen som foregikk i god tradisjon. 

 

6.9. Jægerblot 
Årets jægerblot ble, tradisjonens tro, arrangert siste helga i januar 2009. Årets blot foregikk i 

Sørreisa. 

 

7.   Dressurområdene 
Oppsummering av sesongen 2009 viste et besøk på 91 personer med 141 hunder i Sørskogen i 

Bardu, og totalt 169 besøkende i Svandalen på Senja. 

 

Klubben er meget godt fornøyd med bruken av dressurområdene. Avtalene for begge 

terrengene gikk ut i 2009, og det er søkt om forlengelse.  

 

8.   Hjemmesidene 
Hjemmesidene er klubbens viktigste informasjonskanal, og den har mange treff i løpet av et 

år. Tekniske begrensninger gjorde at klubben byttet leverandør i 2009, og ved årsskiftet 2010 

ble de ”nye” hjemmesidene publisert. De viktigste endringene er at sidene enkelt håndterer 

formater som doc og pdf, og dette er spesielt viktig i forbindelse med 

jaktprøvearrangementene. 

 

Dagens leverandør er Custom Publish AS. Hovedansvarlig for hjemmesidene generelt, men 

også under omleggingen, har vært Harriet Wiggen. Christian Slettbakk og Sverre Andersen 

har vært viktige bidragsytere i forbindelse med nyhetsoppdateringer. 

 

9.   Profilering og sponsorer 
 

9.1. Klubbjakke 
Klubben fikk våren 2009 egne klubbjakker. Disse kan bestilles via vår hjemmeside. 

 

9.2. Gamme 
Ei Wenor-gamme med ovn var på plass til Villmarksmessa. Gamma er tenkt brukt i 

forbindelse med klubbens arrangementer. Enkeltmedlemmer kan leie gammen når den ikke er 

i bruk. Retningslinjer for leie finnes på hjemmesidene. 

 

9.3. Hovedsponsor 
Klubben forlenget avtalen med Finnsnes dyreklinikk i to år. Fòrpremier til våre arrangementer 

leveres av Specific og Finnsnes Dyreklinikk. Den delen av avtalen som gjelder våre 

medlemmer (medlemsfordeler) er publisert på hjemmesidene. 

 

10.  MTFK-Cup og ”Årets hunder” 
 
10.1. MTFK-Cup 
14 UK-hunder og 25 AK-hunder har i 2009 vært med i Cup’en. Nivået på hundene i klubben 

er svært høyt og flere kjemper om titler på nasjonalt nivå. Å vinne tittelen ”Årets hund” i 

Midt-Troms fuglehundklubb henger derfor høyt! 
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10.2. Årets UK-hund 
 

 

 

Resultater jaktprøver: 

 2x1.UK m/Hp (Sverige), 5x1.UK, 1. Pr Kvalik. Artic Cup, 4x2.UK  

 

 Antall CUP-poeng:  

 61 

 

 Vi gratulerer Quatro og Stig med en imponerende seiersrekke og MTFK-Cup’en 2009! 

 

10.3. Årets AK/VK-hund 
 

 

  

Resultater jaktprøver: 

Vinner NM Vinter, 1. Skl m/cert, cacit og HP Bjørkis Cup Abisko (Sverige), 1.VK 

(kvalik NM vinter), 2.VK (semi NM vinter), 4.VK (kvalik), 6.VK (kvalik NM 

høyfjell) 

 

 Antall CUP-poeng: 

 43 

 

Vi gratulerer Stig og Perle med NM- seieren, og Cup-trofeet som ble vunnet av Perle 

for andre gang! 

 

 

11.0. Økonomi 
Regnskapet etter årets slutt viser et underskudd på nærmere 20.000,- noe som er i henhold til 

budsjett. Klubbens økonomi anses som god, med en bra beholdning både i kapital og utstyr. 

Se regnskap i egen sak. 

  

12.0. Oppsummering 
Midt-Troms Fuglehundklubb har hatt et aktivt år med gjennomsnittlig god oppslutning på 

arrangementene. Mange har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats for å få klubben til å fremstå 

aktiv og seriøs. På grunn av forholdsvis stor aktivitet er klubben avhengig av at det hele tiden 

er nye folk som står fram og ønsker å gjøre en innsats. 

 

Styret ønsker å takke alle som har vært delaktige i klubbens arrangementer, og en spesiell 

takk rettes til våre dommere som trofast stiller opp for å dømme på våre jaktprøver. 

 

 

Bardu 24/1- 2010 

 

 

Sissel K Grongstad 
leder 

 

ES Tøttadalens Quatro e/f: Stig Kvernmo, Lavangen. 

ES Kvernmolias Perle e/f: Stig Kvernmo, Lavangen. 


