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1 Klubbens ledelse 

1.1 Styret 
 
Leder    Knut Fredheim 



  

  

Nestleder  Johnny Brattbakk 
Sekretær  Ulf Antonsen 
Kasserer  Mona Pedersen 
Styremedlem  Mads Hansen  (leder jaktprøveutvalget) 
Styremedlem  Kjartan Lindbøl  (leder aktivitetsutvalget) 
Styremedlem  May-Ann Pedersen (leder utstillingsutvalget) 
Varamedlem  Bjørnar Gundersen 
Varamedlem   Vidar Walle 
 
Dommerutvalget har bestått av Stian Henriksen, Rune Hoholm og Christian Slettbakk (leder) 
 
Revisorer  Rune Hoholm, Morten Nordhus   
Valgkomité  Rune Hoholm, Christian Slettbakk og Per-Erling Høvde. 
 
Materialforvalter Arnfinn Steiro 
 

2 Medlemmer 

2.1 Medlemstall 
Ved utgangen av året hadde vi totalt 105 (122 i 2012) medlemmer, derav 12 familiemedlemmer og 4 
æresmedlemmer.  

2.1.1 Æresmedlemmer ved utgangen av 2013; 
Bjørnar Gundersen 
Odd Elias Hanssen 
Per Erling Høvde  
John Reinholt 

3 Representasjon 

3.1 Samarbeidsutvalget for fuglehund klubbene 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 Nordkjosbotn våren 2014. 
Mads Hansen deltok for MTFK. 

3.2 Møte i FKF 
Klubben var ikke representert på fuglehund tinget i Fredrikstad.  
Fullmakt var gitt til Tromsø Fuglehundklubb. 

3.3 Dommerkonferanse 
Klubben deltok ikke på dommerkonferanse i 2014. Klubbens synspunkter ble ivaretatt av Tromsø 
Fuglehundklubb.  

4 Dommere og instruktørkorps 
Klubben har ved årsskiftet 13 jaktprøvedommere. Mange av disse er svært aktive både med egne 
hunder og i dommer gjerningen. Vi er helt avhengige av våre dommere, og det er med stor tilfredshet 
vi konstaterer at dommerne våre fortsetter å «levere» sine tjenester til glede for egen klubb og andre 
klubber.  
Antall instruktører aversjonsdressur er 6 Antall fase I-instruktører er 9.  I tillegg til dette har vi 3 
kombinert dommere. 



5 Jaktprøver 
Statistikk 2012-2014 

 
5.1 Bryggerhaugen 
Prøven ble arrangert på Bryggerhaugen 22-23 februar. Mads Hansen var prøveleder.  
Prøven ble arrangert i kjent ”dugnadsstil” på Bryggerhaugen, etter en vinterperiode uten noe særlig 
snø fikk vi heldigvis nedfør rett før prøven. Forholdene var litt varierte men stort sett gode. Prøven 
hadde 71 starter. Det var noe varierende med fugl i terrengene. Det er registret 27 oppflukter av fugl 
under prøven.  Det ble premiert 20 hunder under prøven. 
Premierte fra MTFK. 

ES	  Østkysten`s	  Tell	   Odd	  Brede	  Sommarset	   3.AK	  
ES	  Snyfjellets	  Ct-‐Lillo	   Reidun	  Eriksen/Kjartan	  Lindbøl	   1.AK	  
IS	  Snyfjellets-‐Nm-‐Red	  Nelly	   Lena	  Jakobsen	   1.AK	  
KV	  Fjallatinda	  Frost	   Thomas	  Hansen	   1.UK	  
P	  Ørntuas	  I	  Bonus	   Morten	  Nordhus	   2.UK	  
P	  Ørntuas	  I	  Ibis	   Bing	  Karlsen/Rune	  Hoholm	   2.UK	  
B	  Vinterfjellets	  Sør	  Alex	   Heidi	  M	  Johansen/Kurt	  Landau	   2.UK	  
IS	  G-‐Primus	  Av	  Miessevarri	   Stian	  Korneliussen	   1.AK	  
ES	  Snyfjellets	  Ct-‐Nora	   Knut	  Fredheim	   3.AK	  
ES	  Tzara	   Ulf	  Antonsen	   1.AK	  
P	  Sallirs	  Tj	  Linni	   Mads	  Hanssen	   3.AK	  

 

5.2 Altevatnet vinter 
Prøven ble gjennomført på Altevatnet/Villmarkssenteret.  Thomas Hansen var prøveleder. 
Vi hadde 164 starter og til sammen hele 85 oppflukter i løpet av de to dagene. Flere parti ble også 
dette året transportert innover vannet bla til Vargneset. Det var ulike typer parti som fikk denne 
opplevelsen, noe som var meget populært og som ble lagt merke til.  
Det ble delt ut hele 36 premier, VK finalen ble vunnet av P Tig til Terje Steinsund. 
Klubben hadde forøvrig mange gode resultater på denne prøven.  



  

  

 

 

5.3 Senja høst 
Prøven ble arrangert med utgangspunkt i Haraldvollen leirsted på Andselv. Prøven var Nord-Norsk 
mesterskap og var tildelt CACIT. Prøveleder var Christian Slettbakk. Haraldvollen skulle vise seg og 
være godt egnet til å avholde jaktprøver.  
Det var 114 starter, og 49 oppflukter. Det ble utdelt 22 premier. 
Nord Norsk mester ble vår egen Stian Henriksen med P Ørntuas Mille med 1 VK CACIT. 
Premierte fra MTFK. 

SV	  Fallvinden`s	  E	  Likka	   Trude	  Langstrand	   1.UK	  
IS	  Snyfjellets	  Ps-‐Kuling	   Øyvind	  Wilhelmsen	   2.UK	  
KV	  Fjallatinda	  Snorri	   Steinar	  Emil	  Pedersen	   1.UK	  
ES	  Høgmyrstuas	  Isa	   Stig	  Kvernmo	   1.VK	  kval	  
P	  Ørntuas	  H	  Mille	   Lise	  Nordaas/Jon	  Dagfinn	  Aspenes	   4.VK	  kval	  +	  1.VK	  m/Cacit	  finale	  
GS	  Bjørklitoppens	  Speedy	   Steinar	  Meleng	   2.VK	  kval	  

 

6 Utstilling  
Det ble avholdt utstilling den 13.06.14, også i år ifm NKKs utstilling i Tromsø. Litt surt og kalt vær var 
ikke til hinder for god stemning. 
May Ann Pedersen var som vanlig leder for utstillingen.   
55 hunder deltok, og dommer var Wera Hubenthal.  Ringsekretær var Kari Irene Moen .  
BIS ble SV J-11 Taavi Tuulin Tomu fra Finland. 
For 2015 og 2016 kan vi allerede nå opplyse om at utstillingen vil bli i forbindelse med Villmarksmessa 
i Bardu. 

7 Andre aktiviteter 

7.1 Styrets aktivitet 
Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter.  
Styret har i perioden behandlet ett bredt spekter av saker. Naturlig nok har jaktprøver, andre 
aktiviteter og økonomi hatt størst fokus. Styret har jevnlig vurdert økonomien etter en målsetting om 
at budsjettet totalt sett skal holdes i 2014.  
Vi henviser også til hjemmesiden som del av årsberetning.  

P	  Ørntuas	  H	  Flicka	   Rune	  Hoholm/Stian	  Henriksen	  
2.VK	  m/res	  Cacit	  finale	  +	  4.VK	  
kval	  

ES	  Høgmyrstuas	  Isa	   Stig	  Kvernmo	   3.VK	  finale	  
KV	  Markusfjellet`s	  Gdf	  Raipas	   Ulf	  Antonsen	   1.VK	  m/CK	  kval	  
P	  Ørntuas	  H	  Mille	   Lise	  Nordaas/Stian	  Henriksen	   2.VK	  m/CK	  kval	  
SV	  Fallvinden`s	  E	  Likka	   Trude	  Langstrand	   1.UK	  
KV	  Rypesteggens	  Cot	  Ravna	   Ulf	  Antonsen	   2.UK	  
B	  Reisavannet`s	  Zb-‐Kirow	   Jan	  Hind/Morten	  Nordhus	   2.UK	  
ES	  Dulles	  B	  Veider	   Kjetil	  Olsen	   2.AK	  
ES	  Snyfjellets	  Ct	  Nora	   Knut	  Fredheim	   2.AK	  
ES	  Steinrabben`s	  Toya	   Kristian	  Berntsen	   2.AK	  
ES	  Rocos	  Tupsi	   Odd	  Brede	  Sommarset	   1.AK	  
ES	  Østkysten`s	  Tell	   Odd	  Brede	  Sommarset	   2.AK	  



7.2 Dressurtrening 
Det har vært avholdt dressurkvelder i Sørreisa.  Oppstart var i november 2013 tom januar 2014, og nå 
fom nov 2014 og ut året.  
Til tider har det vært svært godt oppmøte. Ansvarlige har vært aktivitetsutvalget. 

7.3 Temamøter/medlemsmøter 
Det er ikke gjennomført medlemsmøte i 2014. 

7.4 Aversjonsdressur 
I løpet av sommeren er det gjennomført aversjonsdressur på ulike steder i Sørreisa, Vi har vært hos Jan 
Erik ???, Oddgeir Kroken, Ståle Bjørklund. Til sammen har 61 hunder deltatt.  
Dressører  har vært Johnny Brattbakk, Arnfinn Steiro, Tor Egil Hansen og Svein Myrlund. 

7.5 Klubbmesterskap 
Klubbmesterskapet ble avholdt 8. november i Svandalen. Vi startet dagen med hele fire partier og i 
underkant av 30 påmeldte. Etter to innledende runder plukket dommerne ut de som skulle videre til  
finalerunde. Dagen ble avsluttet med kaffe, vafler og premieutdeling på Senjakroa.  
Dommere var Mads Hansen, Rune Hoholm, Odd Brede Sommarseth og Sverre Andersen.  Alle disse 
hadde «meddommere» med seg i partiene.  
Resultater AK 

1. GS Bjørklitoppens Madonna med Sverre Andersen  
2. ES Mikkelfjellets Racing Charm med Kai Morten Arnesen 
3. IS Primus av Miessevarre og Stian Korneliussen.  
4. Steinrabbens Toya og Kristian Berntsen.  

Resultater UK 
1. IS Snyfjellets PS Kuling med Øyvind Wilhelmsen  
2. KV Fjelltindars Snorri og Steinar Pedersen.  

7.6 Rypetelling 
Klubben har på oppdrag fra Statskog foretatt rypetelling på Senja også denne høsten. Rune Hoholm 
hadde som tidligere ansvaret for gjennomføringen. Rypetelling gir klubben gode inntekter.  

7.7 Jægerblot 
Årets jægerblot ble, tradisjonens tro, arrangert siste helga i januar 2013. Årets blot ble arrangert av 
Bardufoss/Olsborg/Rossvoll gjengen og ble gjennomført på Vikingheimen. Ca 100 fremmøtte bidro til 
ett flott arrangement i god tradisjon.  

7.8 Leirdueskyting 
Ikke gjennomført i egen regi. Tilbudet har imidlertid vært tilstede gjennom Tranøy Jeger og Fisk.  

7.9 St Hans Morro 
Ikke gjennomført på grunn av liten påmelding.  

8 Dressurområdene 
Klubben har dressurområdene i Sørskogen og i Svandalen. På Setermoen er mye av terrenget ødelagt 
på grunn av utbygging av veier og traseer i skytefeltet. Dette har etter styrets oppfatning redusert 
tilbudet betydelig. Klubben bør nok vurdere å se seg om etter nye områder i Målselv/Bardu området. I 
Svandalen fungerer terrenget godt til sitt formål.  

9 Hjemmesiden/Facebook 
Hjemmesidene og Facebook er klubbens viktigste informasjonskanal, og der har mange treff i løpet av 
et år. Styret har overtatt ansvaret for hjemmesiden. www.fuglehundklubben.com  
Klubben har i løpet av høsten 2014 endret hjemmesiden slik at den nå også er tilpasset bruk av 
smarttelefon/Ipad etc. lay out er også endret.  



  

  

Mange har benyttet anledningen til å publisere saker på Facebook siden.  
Det er pr dd 287 (191 i 2013) medlemmer på Facebook siden.  

10 Profilering og sponsorer 
Profilering av klubben skjer i all vesentlighet gjennom Facebook, hjemmesiden, og ikke minst 
gjennom våre medlemmers innsats på prøver. Finnsnes dyreklinikk s avtale vil bli videreført. Og så i 
2015. Dette gir oss en rekke fordeler, kanskje spesielt ifm prøver. Flakstavåg laks skulle etter planen yte 
betydelig sponsing i 2015 og 2015. Av årsaker vil dette skje i 2015 og 2016. 

10.1 Klubbjakke/vest 
Styret har pr dd mulighet for å selge klubb vest. Den produseres på Berg Vekst AS og bestilles hos 
Sverre Andersen. Styret har i tillegg i 2014 startet arbeidet med å skaffe en lett skalljakke til klubbens 
medlemmer. Jakken vil påføres logo, reklame og vil kunne selges til klubbens medlemmer.  

11 MTFK-Cup og ”Årets hunder” 

11.1 MTFK-Cup 
Resultatene baserer seg på det medlemmet selv melder inn, og beregninger foretas etter statuetter 
bestemt av årsmøtet i 2008. 
I 2014 har 25 (28) hunder registret premier i cupen.  Disse hundene har til sammen registrert  87 
premier.  
Nivået på hundene i klubben er fortsatt svært høyt og det er gledelig å se at så mange i klubben lykkes 
med å premiere sine hunder.  
Å vinne tittelen ”Årets hund” i Midt-Troms Fuglehundklubb henger svært høyt.  

11.2 Årets UK-hund 
P Ørntuas Ibis, Rune Hoholm 
Resultater jaktprøver:  2 UK Senja, 2 X 1 UK Arnøya, 2  pl kvalik Arctic Cup og 2 pl Arctic Cup finale.   
Antall CUP- poeng: 27 

11.3 Årets AK/VK-hund 
KV Markusfjellets  Gdf Raipas, Ulf Antonsen  
Resultater jaktprøver:  1 VK CK kval Altevatn, 1 VK semifinale og 5 VK Alta, 1 VK kval og 1 VK finale CK 
Vesterålen. 2 x 1 AK apport Bardu.   
Antall CUP- poeng:  44 

12 Økonomi 
Klubbens økonomi anses som meget god, med en bra beholdning både mht kapital og utstyr. Mer 
informasjon om dette finnes i egen sak om regnskap på årsmøtet.  
  

13 Oppsummering 
Midt-Troms Fuglehundklubb har hatt nok et aktivt år med god oppslutning på mange av våre 
arrangement. Mange medlemmer har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats for å få klubben til å 
fremstå aktiv og seriøs. Klubbens økonomi ansees å være «trygg».  
Vi ser at interessen i all hovedsak rettes mot jaktprøver, vi lykkes ikke like godt med å friste 
medlemmene til andre typer aktivitet. Sett fra styrets side er dette forståelig i en ellers travel hverdag. 
Dog skulle vi ønske at flere lot seg friste av sosiale tilbud og aktivitet. Samhold er viktig.  
 
Styret synes det er på sin plass og nevne noen resultater fra 2014. 
Vinter 2014 
På vinterens først e prøve (HVFK) tok Høgmyrstuas ISA/Stig Kvernmo steget opp i VK. 



Videre, på vår egen prøve i februar, viste klubbens medlemmer «muskler». Hele fire nye VK hunder fikk 
vi denne helga. IS Snyfjellets Nm Red Nelly/Lena Jakobsen, ES Snyfjellets CT Lilo/Kjartan Lindbøl, ES 
Tzara/Ulf Antonsen og IS G Primus av Missevarre/Stian Korneliussen.  
Bjørklitoppens Madonna/Sverre Andersen viste tidlig god form, første helg i mars var vinterens første  
1VK et faktum.  Senere, på Arnøya, slo Madonna til igjen med 1 VK CK. 
Noe senere under Nordlysprøven til OFK var det Mads Hansen og Sallirs Linni s tur og ta steget opp i 
VK. 
Videre under Tromsøprøven 22-23 mars tok Odd Brede Sommarseth hjem en ny 1 VK med Rocos 
Tupsi.  
Under vinter NMs finale hadde vi hele 4 medlemmer med. Arnfinn Steiro, IS Navstillias Pelle, Kai 
Morten Arnesen ES MIkkelfjellets Racing Charm, , Stian Henriksen, P Ørntuas Mille og Aleksander 
Fjellstad, ES. Myrsteggens Irox. De nådde ikke helt opp, men å komme til finale er en stor prestasjon 
i seg selv! 
Under vår egen vinterprøve på Altevatn fikk vi nok en 1 VK. KV Markusfjellet`s Gdf Raipas, Ulf 
Antonsen1.VK m/CK kval 
Etter dette sto Arctic Cup på programmet, klubben hadde flere kvalifiserte. Den som «skikket» seg best 
var nok en gang Rune Holholm med en av sine pointere. Denne gangen var det Ørntuas Ibis sin tur, 
Ibis og Rune endte på 2 plass Arctic Cup 2014. Rune var for øvrig nr. 2 i 2013 også.  
Helt på slutten av sesongen fikk vi også en ny VK hund. Denne gangen var det Kristian Berntsen med 
sin ES Steinrabbens Toya som kvalifiserte seg til den øverste klassen.  
UK hundene har også gjort sine saker bra. Vår egen KV Fjallatinda Frost/Thomas Hansen oppnådde 
1UK under vår egen prøve i februar. 
Høst 2014 
Høstsesongen 2014 startet godt. Under prøven i Tromsø var det Rune Hoholm igjen, med sin Ørntuas 
Flicka oppnådde Rune 1 VK/CACIT. Samtidig som dette pågikk NM skog, her deltok vår egen Sverre 
Andersen med Bjørklitoppens Madonna, de gikk helt til finale med bla 1 VK CK i kvalik. I finalen kom 
Madonna dessverre ikke i fugl. 
Rett etter dette arrangerte vi NNM. Her gikk det helt «hjem» for en av våre. Nok en gang var det en 
Ørntuas Pointer som slo til, denne gangen Mille med Stian Henriksen. 1 VK /CACIT. Mille og Stian kan 
nå titulere seg Nordnorske mestre.  
På slutten av sesongen var det nok en gang Ulf Antonsen, KV Markusfjellet`s Gdf Raipas sin tur, under 
HVFK sin prøve fikk Ulf 2 g 1 VK og vant hele prøven. 
Med hensyn til UK hundene kan vi for høsten 2014 nevne. SV Fallvinden`s E Likka, Trude Langstrand 
1.UK, KV Fjallatinda Snorri Steinar Emil Pedersen 1.UK. 
Styret ønsker å takke alle for ett god og begivenhets rikt år for Midt Troms Fuglehundklubb. 
 
Finnsnes 5 februar 2015.  
Knut Fredheim 
Leder, for styret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Aktivitetsplan 2015 

Måned Når Hva Hvem Hvor Merknad 

Januar 31 Jegerblot Egen komite  Sørreisa  

  Dressurtrening  Sørreisa  

Februar 16 Årsmøte   Styret Bardufosstun  

 21-22 Jaktprøve Kjartan Lindbøl Bryggerhaugen  

Mars      

April 11-12 Jaktprøve Kjartan Lindbøl Altevatnet  

Mai ?? Jubileumsfest, 
markering MTFK  
25 år? 

Egen komite ? 25 års jubileum 

Juni 13 Utstilling/markering 
MTFK 25 år? 

Styret Bardu Villmarksmessa 

Juni      

Juni  Aversjonsdressur Kjartan Lindbøl   

Juli 15 Åpning Trenomr  Senja  

August  Aversjonsdressur Kjartan Lindbøl   

August  Rypetelling Styret Senja  

August 29-30 Jaktprøve ? ?  

September      

Oktober  Klubbmesterskap Styret ??  

November  Dressurtrening  Sørreisa  

November  Foredrag/medlmøte    

Desember  Dressurtrening  Sørreisa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til årsmøte fra styret i MTFK 
 
Forslag 1: 
Styret ber om aksept for at MTFK kjøper en «skap» henger til oppbevaring av utstyr og til hjelp 
ifm jaktprøver og utstilling/lager. Årsmøte godkjenner bruk av inntil 40000,- til formålet. 
Begrunnelse: 
Jaktprøvearrangement er etter hvert blitt krevende både i forbindelse med administrasjon, 
frakt av utstyr/premier/handling av mat etter hvert blitt omfattende. I dag baseres dette på at 
en rekke personer hver for seg må benytte private biler til dette. Det er fra prøvelederne 
anmodet om å kjøpe inn slik henger for å lette arbeidet.  
 
Forslag 2: 
MTFK betaler påmeldingsavgift for to jaktprøvedager for hovedmedlemmer av MTFK sitt styre 
på egne prøver. 
Begrunnelse: 
Som påskjønnelse til styrets hovedmedlemmer for å ta på seg verv. Dert er tidvis mye 
arbeid/kjøring knyttet til styrearbeid. Det gjelder både mht. bruk av tid og ressurser. Det er pr 
dd ingen form for støtte/kompensasjon til styremedlemmene for dette. Etter styrets mening 
har klubben økonomi til dette. Stipulert kostnad blir ca. 6500,- år. 
 

Forslag 3: 
MTFK inngår avtale om kjøp av klubbjakker med ambisjon om markedsføring av klubben. 
Begrunnelse: 
Pr dd har vi tilbud på klubbjakke fra Sport 1 Finnsnes.  
Bergans Microlight, 1100,- utsalg. Sport 1 gir 25%. Dette gir pris på 825,- jakke pluss trykk, 
anslått til 200,- pr jakke. MTFK «sponser» hver klubbjakke ved å ta kostnad for trykk. I budsjett 
synliggjøres dette med en utgift på 7500,-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Til  
årsmøtet i Midt-Troms Fuglehundklubb 
 
 

Revisjon av regnskap 2014 -  Midt-Troms Fuglehundklubb 
 
 
Revisors oppgaver og plikter 
 
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår 
revisjon. Vi planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at 
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 
 
 
Uttalelse om årsregnskapet 
 
Vi har revidert årsregnskapet for Midt-Troms Fuglehundklubb. Regnskapet er ført oversiktlig 
og gir god informasjon og har bilag på de fleste pengetransaksjoner som det er mulig å 
framskaffe.  
 
For Senjaprøven og høstens jaktprøve mangler det underbilag på kontantstrømmer. Det er 
bilag på utbetalinger dommerregninger, betaling for overnatting og kontant betaling av 
startkontigent. Det er uheldig med tanke på tilliten til pengestrømmen i klubben. Vi anbefaler 
derfor at klubben strammer inn kravene til kvittering som bilag for kontant inn- og 
utbetalinger der det er mulig. 
 
Vi anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet. 
 
 
 
 
 
 
Sørreisa, 28.01.2015 
 
 
Morten Nordhus   Rune Hoholm 
revisor     revisor 
 

 

	  	  

 


