
 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte i Fuglehundgruppa, Tromsø Hundeklubb 
Mandag 7. februar 2022, kl. 20:00. Digitalt via Zoom 

På grunn av COVID-19, vil årsmøtet i FHG også i år bli avviklet digitalt. For å kunne 
avvikle årsmøtet digitalt, stilles det blant annet krav til at vi har kontroll på hvem som 
er til stede. Det er derfor nødvendig med forhåndspåmelding. Påmeldinger vil bli 
avstemt mot FHGs medlemsliste.  

Forhåndspåmeldinger gjøres på epost til leder FHG: siri.k.knudsen@gmail.com  
Påmelding må senest være sendt søndag 6. februar.  

Digital plattform for møtet vil være Zoom. Invitasjon med lenke til Zoom-møtet vil 
sendes ut til de forhåndspåmeldte medlemmene per e-post.  

 
Dagsorden  
 

1. Konstitusjon: Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, 
innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede 
 

2.  Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å 
undertegne protokollen fra møtet 
 

3. Behandle styrets og utvalgenes årsberetninger 
 

4. Godkjenne regnskap med revisors beretning 
 

5. Behandle budsjett for neste år og fastsette kontingent 
 

6. Valg  
 

mailto:siri.k.knudsen@gmail.com


 
Tromsø Hundeklubb                                                                                                                     
Fuglehundgruppa 
 

 

ÅRSBERETNING 2021 FRA STYRET I FUGLEHUNDGRUPPA 

Styret har i 2021 bestått av følgende:   
Leder      Siri Kristine Knudsen  
Nestleder     Trond Eirik Larsen 
Kasserer     Halvor Langseth 
Sekretær     Trude Giverhaug 
Varaer:     Steinar Storelv og Camilla Heimstad 
Leder hund/sau-utvalget:   Halvard Lockertsen 
Leder jaktprøveutvalget:   Steinar Lagesen 
Leder aktivitetsutvalget:   Torgeir Pedersen 
Leder viltpleieutvalget:   Ingar Leiros 
 

FHG-styret avholdt fire styremøter i 2021. Mellom møtene ble saker behandlet elektronisk via 

e-post. Steinar Lagesen har ledet FKFs Samordningsutvalg (SU) for Nordre Nordland, Troms & 

Finnmark. Trond-Eirik Larsen og Siri Knudsen har sittet i hovedstyret i THK (som hhv. 

styremedlem og nestleder).  

Antall medlemmer i FHG ved utgangen av 2021 var 214, hvorav 9 husstandsmedlemmer og 3 

æresmedlemmer (tilsvarende tall for 2020 var hhv. 206/7/3). Det er gledelig å registrere 

fortsatt økning i medlemstallet.  Fuglehundgruppa hadde ved utgangen av 2021 god økonomi.  

Se for øvrig regnskap og revisors beretning.  

En viktig milepæl ble nådd da Fuglehundtinget i november 2021 godkjente FHGs søknad om 

gjenopptakelse som fullverdig medlem i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF). FHG ble medlem 

av FKF allerede i 1976 og var fullverdig medlem i nesten 40 år, før vi i 2015 fikk status som 

såkalt «samarbeidende klubb» (sammen med fuglehundgruppene i NJFF). Dette som følge av 

nye lovbestemmelser/omorganiseringer etter at FKF ble et forbund i NKK. Det vises for øvrig 

til sak 3.3 i protokoll fra Fuglehundtinget (PROTOKOLL_FUGLEHUNDTINGET_2021.pdf). I vedtaket 

gjort av Fuglehundtinget ble det tatt forbehold om at våre lover ble godkjent av NKK. Våre 

lover ble innsendt til godkjenning, og det var kun nødvendig med to grammatiske rettelser av 

rene skrivefeil som gjengis her til årsmøtets orientering (rettelser merket med rødt): 

§ 1-2 ; FHG/THK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser….  
(rettet fra «hundeholdets» til «hundeholders») 
  
§ 2-2 ; Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er 
fastsatt av NKKs Representantskapsmøte 
(rettet fra «Representantskap» til «Representantskapsmøte») 

https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/RS/2020-2021/PROTOKOLL_FUGLEHUNDTINGET_2021.pdf


 

FHG styret informerte FKF/NKK om at siden de to endringene kun var av grammatisk art, så 

ble de inntatt umiddelbart og videre at de godkjente lovene ville framlegges for FHGs årsmøte 

til orientering. De godkjente lovene til FHG er vedlagt årsberetningen.   

Styret i FHG er svært glade for at arbeidet som er lagt ned med revidering av FHGs lover mv. 

har gitt resultat.  FHG er en stor og aktiv klubb med mange dyktige tillitsvalgte, engasjerte 

instruktører og aktive medlemmer som vi mener vil bidra positivt og i enda større grad når vi 

nå igjen er fullverdig medlem av FKF.  

 

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER I 2021 

Covid19 satte sitt preg også på 2021 og medførte at bl.a. Tromsøprøven vinter ble avlyst. Det 

var heller ikke mulig å arrangere årsfest og det var begrensninger på andre sosiale aktiviteter 

(slik som kaffepraten etter mandagstreningene). Takket være god planlegging og organisering 

av utvalgene ble likevel aversjonsdressur, klubbmesterskap, kurs, treninger og rypetellinger 

gjennomført i tråd med de til enhver tid gjeldene smittevernregler. Det ble også utdannet flere 

nye fase-1 instruktører og aversjonsdressurinstruktører. Det rettes en stor takk til klubbens 

instruktører og alle andre som har bidratt til at FHGs aktiviteter har latt seg gjennomføre i 

2021! Det vises ellers til årsrapportene for utvalgene.   

To kandidater startet opp med dommerutdanning Apport i 2021. Jan-Erik Jensen fullførte 

utdannelsen i august, mens Trude Giverhaug har noen elevarbeider igjen før utdannelsen er 

fullført. Med den økende interessen for apportprøver, er styret svært glad for at klubben får 

flere dommere innen denne prøvegrenen.  

Videre håper styret at 2022 etter hvert vil medføre lettelser i koronarestriksjoner slik at alle 

aktiviteter og ikke minst også sosiale sammenkomster (kaffeprat, jegermiddager, årsfest mv.) 

kan gjennomføres slik vi var vant til før pandemien.  

 

KLUBBMESTER, ÅRETS HUNDER OG SÆRLIG GODE PRESTASJONER I 2021 

Klubbmesterskapet 2021 ble arrangert 6. februar med 41 deltakere. Det var fine forhold og 

flere hunder med fuglearbeid. Følgende ble klubbmestere: 

Klubbmester UK 2021:  

ES Tyrieldens CEO Golli, eier Mats Henrik Anti 

Klubbmestere AK 2021:  

ES Røynåsens Buddy, eier Trond Eirik Larsen 



Til tross for Covid19, deltok medlemmene i Fuglehundgruppa aktivt på både jaktprøver og 

utstillinger og mange har oppnådd svært gode resultater. Hele 53 av klubbens hunder ble 

premiert på jaktprøve.  

Følgende trakk det lengste strået og utkåres som vinnere av FHG-cup i 2021 (andre- og 

tredjeplass i parentes):  

Årets unghund UK: IS SO Messi, eier Tom Johansen, med 600 poeng 

(Nr. 2 P Storskartindens B Itza, 510 poeng; Nr. 3 ES Tyrieldens CEO Golli, 380 p) 

 

Årets hund (AK): B Tromsørypas PA Liz, eier Per Johnny Skjæran, med 990 poeng 

(Nr. 2 B Kvikksteps Mira, 810 poeng; Nr. 3 IS SO Messi, 760 p) 

 

Årets jaktpremierte utstillingshund: B Jokvantos Lille Bøtta, eier Kurt Landau, med 

710 poeng 

(Nr. 2 P Sofietoppens Áššu, 490 poeng; Nr. 3 GS Zettertjärns Frozt 380 p) 

 

Klubbens medlemmer har også hevdet seg på nasjonalt nivå, og vi ønsker særlig å trekke 

fram følgende imponerende prestasjoner av  

B Kvikksteps Mira og eier Eivind Winther:  

- Vinner av Sølvhunden 2021 

- Sølv NM-lag høst 

- Nr. 2 NM-lag individuelt 

 

Styret gratulerer alle premierte i 2021 med flotte prestasjoner! 

 

 

Tromsø 23.1.2022,  

FHG-styret 2021 

 

Vedlegg: Lover for Fuglehundgruppa i Tromsø hundeklubb godkjent av FKF 18.12.2021 



Lover for Fuglehundgruppa  i Tromsø hundeklubb 
Stiftet 1973 

 

Vedtatt av Årsmøtet den 3. mars 2014, med senere endringer, senest 10. februar 2020 
Lovene er godkjent av Fuglehundklubbens forbund den 18.12.2021 

Kap 1 Innledende bestemmelser  
 
§1-1 Organisasjon og virkeområde  
Klubbens navn er Fuglehundgruppa i Tromsø hundeklubb og forkortes FHG/THK. Klubben er 
selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet med organisatorisk tilknytning 
til Tromsø hundeklubb. Klubben er medlemsklubb  i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som 
er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og  klubben og dens medlemmer er derfor 
forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser   
 
Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Tromsø. 
 
Klubben har verneting i Tromsø. 
 
§ 1-2 Formål 

FHG/THK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt bidra til 

å fremme positive aktiviteter med hund. FHG skal også arbeide for etisk og praktisk riktig 

behandling av hunder. 

§ 1-3 Definisjoner. 
Klubbens organer:  

- Årsmøtet 
- Ekstraordinært årsmøte 
- Styret 
- Valgkomite 
- Utvalgene 

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette 

§2-1 Medlemskap  
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 

hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp som medlem i 

klubben kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 

§2-2 Medlemskontingent  
Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av 
NKKs Representantskapsmøte, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.  
 

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.   



§2-3 Medlemsplikter  
Medlemmene er forpliktet til å støtte FHGs,  THKs, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge  
FHGs, THKs,  FKFs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg 
inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de fastsatt av NKK, 
FKF, THK eller FHG.  
 
§2-4 Opphør av medlemskap  
Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse 
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling 

og/eller annen uregulert gjeld til klubben 
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover kap. 7 

 
§2-5 Disiplinær reaksjoner  
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet. 
 
 
Kap 3 Organisasjon  
 
3-1 Høyeste myndighet 
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars.  
 
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av 
lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall). 
 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  
 
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  
 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. 
 
§ 3-2 Møte og stemmerett 
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent i det år årsmøtet avholdes har 

møterett og stemmerett på årsmøtet.  Med medlem forstås kun person med gyldig 

medlemskap.  

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.   

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK, FKF og THK møte med inntil 2 

representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.  

§3-3 Innkalling  
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  
 



Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal 
sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens 
hjemmeside. 
 
Med innkallingen skal følge:  
 

- Dagsorden 
- Årsberetninger 
- Regnskap med revisors beretning 
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 

medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato 
- Budsjett for neste år 
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato 
 
§3-4 Årsmøtets oppgaver.  
Årsmøtets oppgaver:  

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt 
å gi observatører rett til å være til stede 

b) Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne 
protokollen fra møtet 

c) Behandle årsberetninger 
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 
e) Opprettelse og nedleggelse av utvalg 
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. 

Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag 
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet 
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år 
i) Velge:   

- Leder for 2 år 
- Nestleder for 2 år 
- Sekretær for  2 år 
- Kasserer for 2 år 
- Styremedlem og leder av jaktprøveutvalget for 1 år 
- Styremedlem og leder av utvalg for aversjonsdressur for 1 år 
- Styremedlem og leder av aktivitetsutvalget for 1år  
- 2 varamedlemmer for 1år 
 
- Revisor med vararevisor for 1 år 
- Valgkomite med leder for 2 år og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 
vararepresentant for1 år 

 
Styremedlemmene velges slik at det sikres kontinuitet i styret. Leder og sekretær velges i 
partallsår, og nestleder og kasserer i oddetalls år.   
 
 



Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av 
domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller 
oppnevnes til tillitsverv i klubben.. 
 
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag 
til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet 
 
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt 
 
Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater 
til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller 
ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte. 
 
§3-5 Ekstraordinært årsmøte  
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene 
forlanger det.  
 
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er framsatt.  
 
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære 
saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag 
til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.  
 
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Ved valg: Forslag må være 
valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling 
må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte. 
 
Kap 4 Styret mv. 
 
§4-1 Styret  
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
§4-2 Vedtak og representasjon  
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.  
 
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 
skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og 
NKK. 
 
§4-3 Styrets oppgaver er å:  

- lede klubben mellom årsmøtene 
- avholde årsmøte 
- drive klubben i samsvar med klubbens formål 
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 
- oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for 

disse 



- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via Samordningsutvalget (SU) i    
regionen og den lokale NKK-regionen. 

 
 
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 
 
§5-1 Valgkomite  
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 
verv som skal besettes. 
 
§5-2 Revisor  

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 

årsmøtet.  

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 

 
Kap. 6 Diverse bestemmelser 
 
§6-1 Lovendringer  
Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og 
endringer av disse må forelegges årsmøtet i THK for godkjenning og sendes FKFs styre for 
godkjenning, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks 
dersom intet er bestemt. 
 
§6-2 Tolking av loven  
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 
følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1. 
 
§6-3 Oppløsning  
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må 
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak 
trer beslutningen om oppløsning i kraft.  
 
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av Årsmøtet bestemt formål. Bestemmer ikke 
Årsmøtet noe formål tilfaller midlene NKK. 
 
§ 6-4 Flertallsdefinisjoner  

De til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjoner i NKKs lovmal for klubber skal legges til grunn.  

Simpelt flertall 

- Flest stemmer  

Alminnelig flertall 



- 50 % +1 av de avgitte stemmer 

- Blanke stemmer teller ikke  

Absolutt flertall 

- 50 % +1 av de avgitte stemmer 

- Blanke stemmer teller  

Kvalifisert flertall 

- 2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall 

- Blanke stemmer teller 

- Bruk er vedtektsfestet   

Ved valg; Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første 

avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest 

antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd 

alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes. 

 

 



Årsrapport 2021 Aktivitetsutvalget FHG  (Medl.: Ingrid, Stein, Tord og Torgeir) 

 

Året 2021 ble som 2020 preget av den pågående pandemien. På grunn av dette ble det en noe 

nøktern kursplan som ble gjennomført som planlagt.  

 

Aktivitetsutvalget FHG har arrangert 3 møter året 2021. Alle på Teams. Kommunikasjonen 

innad i gruppen for øvrig har foregått per telefon og i gruppa «Aktivitetsutv FHG» i 

Messenger. 

 

Møter Aktivitetsutvalget FHG 2021 

Møte avholdt 22/3-2021 

Innhold: Planlegging av vårens kurs. Aktivitetsplan vår 2021. 

Møte avholdt 19/5-2021 

Innhold: Instruktørkabal for kurs. Strategi i aktivitetsutvalget. 

Møte avholdt 15/12-2021 

Innhold: Planlegging av aktivitetsplan 2022. Strategi for aktiviteter på bakgrunn av nye lover i 

FKF. 

 

Mandagstrening FHG 2021 

Mandagstreningene gikk i år som planlagt. Vi fulgte prosedyrene som ble innført i 2020 med 

registrering på Facebook for eventuell smittesporing. Før og etter sommerferien ble det i år 

utstillingstrening. Oppmøtet viste at dette var ett ettertraktet tilbud. Vi fikk flere kvelder med 

teori før pandemien satte stopper for det. Deltakelsen gjennom året var god og vi fikk i år 

flere nye fjes på mandagene. 

 

 

Aktiviteter 2021 

Valpekurs vinter 2021 – God oppslutning/påmelding. Flott kurs etter ny plan laget av Stein 

Nilsen. 

(Instruktører Stein, Johanne, Kristine og Torgrim)  

 

Rioskurs høsten 2021 – Gjennomført med god oppslutning/påmelding ved Straumsbukta 

gård den 13.-15. august (Instruktørene: Øyvind og Robert) 

 

Fase I kurs – Med Stein, Bodil og Ingrid som instruktører fikk vi gjennom 3 nye Fase I 

instruktører i Fuglehundgruppa. Samtlige ble satt i drift på høstens valpekurs. 

 

 

Torgeir Pedersen 

Leder Aktivitetsutvalget 2021 



OPPSUMMERING HUND/SAU OG HUND/REIN 2021 

Det blei gjennomført 6 økter hund/sau i 2021 

Oppstart 22/6 – siste gjennomføring 17/8. Dette dekte behovet i hht påmeldinger/avvikling 

Alle økter gjennomført på Widding Gård. Vi har et svært godt samarbeid med folka på Widding og 

alt tyder på at vi kan fortsette samarbeidet med dem videre framover. Godt e det! 

Totalt 115 hunder har deltatt – noen færre enn i 2020. Det har alltid variert år/år. 

Fortsatt flest fuglehunder – men også mange hunder av forskjellige andre raser. 

Det er utstedt 75 bufebevis 

Vedr. regnskap/økonomi for aktiviteten henvises det til oversikt regnskap v/kasserer Halvor 

Alle Hund/Sau – økter blei gjennomført med 4-6 instruktører pr gang. Vi har alltid stort fokus på 

trygg og god gjennomføring og alle er inneforstått med at «ting tar tid» - til beste for deltakere og 

oss instruktører. KUN positive og hyggelige tilbakemeldinger fra alle parter!  

I år har vi (FHG) også fått utdannet 5 nye aversjonsinstruktører som har gjennomgått teori i regi av 

TJFF og tatt sin praksis/elevarbeid i hovedsak hos oss – noen også i andre fuglehundklubber. Det er 

følgende: Torgeir Pedersen,Calle Johnsen,Roy Henning Olsen,Steinar N Storelv og Tom Johansen. 

Alle har fått sin autorisasjon og har avtale/kontrakt med FHG for «dugnad» for klubben 

Velkommen inn i teamet til dokker alle – håper dokker positivt stiller nå vi treng dokker! 

Vi hadde planlagt/avtalt  2 lørdager hund/rein i Takelvdalen – helst i jan/febr. Pga 

Corona/smittevern kunne vi ikke arr da og 2 nye datoer avtalt og annonsert av oss: 6/3 og 27/3. 

For få deltakere til å arr 27/3 og dermed blei lista full 6/3. Totalt 27 hunder stilte. Frisk vinterdag i 

«Indre Troms» for oss alle! FHG spanderte bidos til alle instruktører samt litt reinkjøtt kjøpt hos 

Oskal der&da. Selv og både bålved og brøyting for parkering og bidos/kjøtt kommer som utgifter 

blei det dog et lite bidrag til kassa i FHG og samtidig gjort en viktig «dugnad» for hundefolket! Se 

regnskap v/Halvor 

Vi fortsetter med samme opplegget i 2022 for både sau og rein – det fungerer utmerket! 

All aktivitet aversjonsdressur «annonseres» på FGH’s FB og hjemmeside 

 

STOR TAKK TIL ALLE POSITIVE INSTRUKTØRER SOM VELVILLIG STILLER! 

 

Tromsdalen januar 2022 

 

Halvard                                                    ansvarlig for aversjon FHG 

 



Årsrapport for 2021 

Fra Jaktprøveutvalget 

 

 
 

 

 

 

Jaktprøveutvalget har for året 2021 bestått av: 

 

Leder Steinar Lagesen, Halvard Lockertsen, Halvor Langseth, Ingar Leiros, Rune Mikalsen, Jan Arne 

Arnesen, Knut Sollid, Roger Tømmerholen, Eilif-Arne Wang, Camilla Heimstad og Freddy Lillevik. 

 

 

Grunnet Corona har det ikke vært avholdt noen jaktprøver i 2021. 

 

 

  
Klubbmesterskapet  

 

ble arrangert 6. februar med 41 deltakere. 1 UK/AK parti gikk i Tromvika, 1 UK/AK parti på 

Brensholmen, 1 AK parti gikk på Greipstad og 1 AK parti gikk i Buvika.   

 

 

Fine forhold og flere hunder med fuglearbeid, følgende klubbmestre ble kåret; 

 

Klubbmester UK ES Tyrieldens CEO Golli  Mats Henrik Anti 

Klubbmester AK ES Røynåsens Buddy   Trond Eirik Larsen 

 

 

 

Tromsø, 10. januar 2022                 for Jaktprøveutvalget                 Steinar Lagesen, leder 

 



Årsmelding for Utvalg for Viltpleie 2021 

Utvalget har også i 2021 bestått av Ingar Leiros, Steinar Lagesen og Freddy Lillevik. NJFF fylkesinstruktør 
taksering Edgar Henriksen har også i år vært behjelpelig med evaluering av takseringsruter, samt 
løpende vurderinger i terrenget.  

Rypetaksering: 

Det ble i 2021 taksert for 4 grunneierlag/utmarkslag: Søndre Ringvassøy, Straumsbukta, 
Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag og Sandvik/Buvik Utmarkslag. Gjennomføringen av takseringene ble 
gjennomført i perioden 7-19/8. Takseringene tidlig i perioden ble gjennomført i oppholdsvær med 
tanke på eventuelt små kyllinger som bør forstyrres i minst mulig grad. 

De takserte rutene ga godt grunnlag for å kunne gi generell informasjon i forhold til forvaltning.   

Utvalget vil takke alle som har bidratt til takseringene! 

Søndre Ringvassøy Utmarkslag: 

Taksert 23,3 km fordelt på 6 linjer. Totalt 29 taksører med 38 hunder. Tidsbruk estimert til ca. 100 
timer. Sammenlignet med 2020 observeres en markant oppgang i bestand for kyllinger, mens bestand 
av voksne er den samme. Imidlertid er totalbestanden fortsatt veldig lav i forhold til ‘toppåret’ 2016, 
der nåværende estimert totalbestand er ~10% av bestanden i 2016. Basert på våre takseringer og egne 
vurderinger, besluttet styret å ikke åpne for kortsalg inneværende år. 

Straumsbukta Grunneierlag: 

Taksert 29,5 km fordelt på 7 linjer. Totalt 26 taksører med 29 hunder. Tidsbruk estimert til ca. 100 
timer. Sammenlignet med bunnåret 2020 er det en oppgang i bestand av både kyllinger og voksne. 
Imidlertid er estimert totalbestand fortsatt kun 13,6% av det den var i 2016. Heller ikke i Straumsbukta 
ble det solgt jaktkort i 2021.  

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag: 

Taksert 16,7 km fordelt på 4 ruter. Totalt 11 taksører og 15 hunder. Tidsbruk estimert til ca. 45 timer. 
Her var det en dramatisk nedgang i bestand, med kun 5 voksne ryper observert totalt. Det ble ikke 
solgt jaktkort i 2021. 

 Sandvik/Buvik Utmarkslag: 

Taksert 12,6 km fordelt på 9 taksører og 11 hunder. Tidsbruk estimert til ca. 40 timer. Telleresultatene 
indikerer en markant oppgang i totalbestand sammenlignet med 2020, men kyllingproduksjonen var 
veldig lav (1,08 kylling pr. voksenfugl). Det ble ikke åpnet for jakt i Sandvik/Buvik i 2021. 

Planer videre: 

Etter dialog med småviltutvalget i Tromsø JFF, har de tatt initiativ til å benytte hønsefuglportalen for 
taksering også i ‘våre’ områder. Dette er meget interessant for FHG og våre takseringer, og vil lette 
gjennomføring og tilhørende kvalitetssikring av resultatene. Registrering vil foregå via mobilapp. 
Samtidig gir det en mulighet for kursing av flere linjeledere. Selv om vi ser for oss enkelte 
innkjøringsproblemer med omlegging av  telleruter i henhold til ‘norsk standard’, vil nytteverdien 
klart overstige evt. ulemper. Dialogen vil opprettholdes med forhåpentlig implementering i 2022. 

Tromsø, 17/01-22 

Ingar Leiros 
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 Sak 4: Godkjenne regnskap for 2021 

 

FUGLEHUNDGRUPPA Tromsø Hundeklubb 
 org. nr. 926 738 003 

 

ÅRSREGNSKAP 2021 

 

 

 

  

noter

1 Kontingent, refusjon moms og terrengleie 30 639,00kr        2

2 Kurs og trening 55 640,00kr        

3 Aversjonstrening sau og rein 53 450,00kr        

4 Jaktprøver og klubbmesterskap 50 900,00kr        3

5 Sponsing, renter og andre inntekter -kr                    

Sum inntekter 190 629,00kr     

10 Administrasjon, drift og gebyr -8 257,95kr        

11 Utstyr og andre varige eiendeler -kr                    4

12 Fuglehundtinget, FKF, SU-Nord -13 364,02kr      

13 Instruktørutdanning -7 861,02kr        

14 Dommerutdanning og dommerkonferanser -15 716,00kr      

15 Årsmøte, medlemsmøter og gaver -5 225,00kr        

16 Årsfest -kr                    

17 Kurs og trening -13 994,60kr      

18 Aversjonstrening hund - sau/rein -28 583,00kr      

19 Jaktprøver og klubbmesterskap -61 892,50kr      3

Sum utgifter -154 894,09kr    

Resultat 35 734,91kr        

BALANSE 01.01.2021 31.12.2021

30 Bankbeholdning 482 341,07kr     516 404,98kr      

31 Premieglass på lager 21 224,80kr        22 895,80kr        

Sum egenkapital 503 565,87kr     539 300,78kr      



Side 2 av 2 
 

Noter 

1. Følgende retningslinjer gjelder for regnskapet: 

a. Regnskapet posteres tilsvarende vedtatt budsjett. 

b. Inntekter og utgifter føres i forhold til dato transaksjonen faktisk skjedde (ikke 

balanseføre utestående utgifter / forventet inntekt / materiell på lager). Unntak for 

premieglass på lager hvor verdien føres i balansen. 

c. Bilag signeres av den som har bestilt/kjøpt varen/tjenesten og i tillegg av kasserer 

eller leder.  

d. Innkjøp av utstyr og andre varige eiendeler utgiftsføres vanligvis fullt ut ved innkjøp 

(ikke avskrivning) 

e. Ajourført liste over eiendeler, med innkjøpsdato og pris, vedlegges regnskapet. 

2. Kontingent kr 10 560.- for 192 medlemmer i 2020. Refusjon moms kr 14 229.- tilsvarende 

6,414 % av utgifter i 2019. Refundert terrengleie fra THK kr 5 850.-. 

3. Her er medtatt betalt påmeldingsavgift for Vinterprøven som ble avlyst. Kontingenten 

ble refundert 100 % og er utgiftsført under konto 19. 

4. Utstyr og varige eiendeler pr 31.12.2021: 

 

 

Tromsø, 17. januar 2022 

 

Siri K Knudsen  Trond Eirik Larsen       Trude Giverhaug Halvor Langseth 

leder   nestleder  sekretær  kassere 

 

innkjøpsdato pris ny

Dressurhalsbånd H20 mod. 1820 + H20 1810 / 1820 15.06.2020 6 940,00kr       

Rollup 85x205 cm 10.06.2020

Beachflagg komplett med kryssfot og jordspyd, 2 stk 10.06.2020

Våpenskap Coop 5/7 våpen, FG godkjent 1044/13 05.03.2020 3 349,00kr       

Hunter F1 140/155 jaktradio m/miniheadset, 2 stk. 18.01.2019 4 536,00kr       

Printere Brother, 2 stk før 2019

Telt, Venor før 2019

Parafinovn til telt m/ 2 kanner før 2019

Startrevolvere 9 mm, 17 stk. før 2019

GPS Garmin håndholdte, 4 stk før 2019

Strømhalsbånd, 3 stk. før 2019

Støkkmaskiner, 4 stk før 2019

ID brikke avleser før 2019

Gassgrill før 2019

Kullgrill før 2019

9 562,50kr       



Revisors beretning 

 

Framlegges i møtet 



Sak 5: Budsjett for 2022 og 2023 samt fastsette kontingent 

 

Forslag budsjett: 

 

 

Forslag kontingent: 

Årsmøtet i THK fastsetter kontingenten. 

Fuglehundgruppa THK
org. nr. 926 738 003

1 Kontingent, refusjon moms og terrengleie 50 000,00kr        50 000,00kr        

2 Kurs og trening 70 000,00kr        70 000,00kr        

3 Aversjonsdressur sau/rein 60 000,00kr        60 000,00kr        

4 Jaktprøver og klubbmesterskap 140 000,00kr      140 000,00kr      

5 Sponsing, renter og andre inntekter 5 000,00kr           5 000,00kr           

Sum inntekter 325 000,00kr      325 000,00kr      

10 Administrasjon, drift og gebyr -5 000,00kr         -5 000,00kr         

11 Utstyr og varige eiendeler -20 000,00kr       -20 000,00kr       

12 FHF, Fuglehundtinget og SU -20 000,00kr       -20 000,00kr       

13 Instruktørutdanning -20 000,00kr       -20 000,00kr       

14 Dommerutdanning og -konferanser -30 000,00kr       -40 000,00kr       

15 Årsmøte, klubbkvelder og gaver -15 000,00kr       -10 000,00kr       

16 Årsfest -15 000,00kr       -15 000,00kr       

17 Kurs og trening -30 000,00kr       -30 000,00kr       

18 Aversjonsdressur sau/rein -40 000,00kr       -40 000,00kr       

19 Jaktprøver og klubbmesterskap -120 000,00kr    -120 000,00kr    

Sum utgifter -315 000,00kr    -320 000,00kr    

Resultat 10 000,00kr        5 000,00kr           

Budsjett 2022 Budsjett 2023



Sak 5. Fastsetting av kontingent 
 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet i THK fastsetter kontingenten 



Valgkomiteens forslag til medlemmer av styre og utvalg 2022 

 

 

Styret i Fuglehundgruppa : 

Leder: Siri Knudsen (for 2 år) 

Nestleder: Trond-Eirik Larsen (ikke på valg) 

Kasserer: Halvor Langslett (ikke på valg)  

Sekretær: Trude Giverhaug (for 2 år) 

Varamedlem: Camilla Heimstad (for 1 år) 

Varamedlem: Steinar Storelv (for 1 år) 

Utvalgene i Fuglehundgruppa  i 2022: 

Aktivitet: Torgeir Pedersen (for 1 år) 

Jaktprøve: Steinar Lagesen (for 1 år) 

Aversjonsdressur (sau/rein): Halvard Lockertsen (for 1 år) 

Viltpleie: Ingar Leiros (for 1 år) 

 

Øvrige funksjoner: 

Revisor: Roy Robertsen (for 1 år) 

Vararevisor: Kjersti Lian (for 1 år) 

 

Leder valgkomite: Jan Arne Arnesen (for 1 år) 

Medlem valgkomite: Lars Kristoffersen (for 1 år) 

Medlem valgkomite: Rolf Rødven (for 1 år) 

 

 


