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FUGLEHUNDGRUPPA 
Tromsø Hundeklubb 
 

ÅRSMØTE mandag 6. februar 2023 kl 20:00 

på klubbhuset i Kroken 

 

Dagsorden 

1. Konstituering 
Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne innkalling og dagsorden, 
samt gi eventuelle observatører rett til å være til stede. 

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

2. Årsberetning 2022 fra styret og utvalgene 
Se vedlegg 
 

3. Årsregnskap 2022 og revisors beretning 
Se vedlegg 

 

4. Budsjett for 2023 og 2024 og fastsette kontingent 
Se vedlegg 
 

5. Valg 
Valgkomiteen legger fram sitt forslag 
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Sak 2: 

Fuglehundgruppa 
Tromsø Hundeklubb                                                 
 

ÅRSBERETNING 2022 FRA STYRET 

Styret i 2022:   
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 seks møter i 2022. Noen styremedlemmer har deltatt på møtene via 
Teams. Mellom møtene ble saker behandlet elektronisk via e-post.  

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

Siri Knudsen har vært nestleder i hovedstyret i THK (Tromsø Hundeklubb) og Trond-Eirik 
Larsen har vært styremedlem.  

Antall medlemmer i FHG ved utgangen av 2022 var 229, hvorav 8 husstandsmedlemmer og 3 
æresmedlemmer (tilsvarende tall for 2021 var hhv. 214/9/3). Det er gledelig å registrere 
fortsatt økning i medlemstallet.   

Fuglehundgruppa har god økonomi, jfr. regnskap og revisors beretning.  

 
Fra styrets sakslister: 

Oppdatering og utdanning av instruktører og dommere. 
- Trude Giverhaug fullførte utdanninga til apport dommer 
- Gunnar Rørstad, Trude Giverhaug og Lars Kristoffersen ble i august godkjent av FKFs 

Instruktørutvalg som nye Fase 3 Instruktører slik at FHG nå har 6 Fase 3 Instruktører 
- 12 deltakere på kurs i rypetaksering i samarbeid med Tromsø JFF 
- Opprettelse av fagutvalg for instruktører som består av FHGs til enhver tid godkjente 

fase III instruktører. Fagutvalget hadde sitt første møte i november.  
- Prøvelederkurs gjennomført 

Fuglehundtinget 21. mai, saker og valg 
- Vårt medlem Jan Riise Pedersen er valgt til nytt styremedlem i FKF 

(Fuglehundklubbenes Forbund). 
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Henvendelser fra FKF om blant annet forbudet mot utsetting av oppdrettsfugl med formål om 
trening og prøving av fuglehunder (lavlandssaken) og revidering av jaktprøvereglementet (skal 
gjelde fra 2024). 

Forholdet til reindrifta og grunneierne.  
- Fuglehundgruppa har gjennom år opparbeidet et svært godt forhold til 

grunneierlagene på Kvaløya og Ringvassøya. Vi har en jevn dialog med reindrifta basert 
på samarbeid. Vi håper dette bærer frukter i årene fremover. 

Medlemsfest 28. mai.  
- Endelig kunne vi samles for å dele ut premier fra klubbmesterskap og FHG-cup for 2020 

og 2021. 31 medlemmer deltok på festen. 

Ansvar for kafé med mere på hundeutstillinger. Takk for innsatsen! 
- På og ved klubbhuset 11. og 12. juni.  
- Den store NKK utstillinga på Mandelasletta 19., 20. og 21. august. Over 40 av klubbens 

medlemmer stilte på dugnad i kafé og grill og/eller leverte kake tross mange 
konkurrerende aktiviteter den helga.  

Fornyet sponsoravtaler 2023 - 2025 
- Hovedsponsorer er VåpenAndresen, Eurospar, Evidensia og Royal Canin 

Rapport fra utvalgene, oppdatert regnskapsoversikt og aktuelle saker fra THKs hovedstyre er 
faste punkter på styremøtene. 

 
Det meste av våre aktiviteter og arrangementer er det utvalgene som står for, se egne 
rapporter. 

 
Årets hunder og særlig gode prestasjoner i 2022 

Vinnere av FHG-cup i 2022:  

Årets unghund UK:  B Rypleia’s CN Nova Kristel Marie Pedersen 

Årets hund (AK):  P Jimrypas Ios  Ole Ingebrigtsen 

Årets jaktpremierte utstillingshund:  GS Markusfjellets Kasha Agneta Kajander 

Ingen klubbmestre kåret i 2022. 
 
Klubbens medlemmer har også hevdet seg på nasjonalt nivå, og vi ønsker særlig å trekke 
fram følgende imponerende prestasjoner: 

- P Jimrypas IOS og Ole Ingebrigtsen; GULL NM lag vinter samt 6. VK lag 
- SV Bivdar og Rune Mikalsen; SØLV NM lag vinter og 1. VK lag 
- KV Embrik og Trude Giverhaug; BRONSE NM lag vinter og 3. VK lag 
- GS Sarabakks Blaser og Ben-Ruben Heimstad; 5. VK NM lag vinter, samt 2. VK m/Res 

Cacit i Sverige 
- NM lag høst: Eivind Winther (B Mira), Ben-Ruben Heimstad (GS Blaser), Rune Mikalsen 

(SV Bivdar) (her var det vel ingen med godkjent fuglearbeid; ingen vinner kåret) 

 
Styret gratulerer alle premierte i 2022 med flotte prestasjoner! 
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Noen av våre dommere har også hatt prestisjefulle oppdrag; 

- Dommer NM Vinter Finale Rune Mikalsen 

- Dommer NM Høst Finale Frank Gunnar Bjørn 

 

 

Tromsø 16.01.2023 
FHG-styret 
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Årsrapport 2022 Aktivitetsutvalget FHG 

 

I 2022 begynte aktiviteten i Fuglehundgruppa å ta seg opp etter noen år preget av Covid. 

Gjennom året har vi gjennomført 4 kurs med totalt 36 deltakere. Vi har hatt 

mandagstreninger, temakvelder på huset og webinar med Astrid Weider Ellefsen. Totalt har 

22 instruktører bidratt på kurs, teori og treninger. 

 

Mandagstrening FHG 2022 

Mandagstreningene for vinter/vår 2022 varte fra 17. januar til vi avsluttet med 

apellkonkurranse 13. juni. Høstens program varte fra 15. august til avslutning med 

apellkonkurranse 12 desember. Under høstens program fikk vi gjennomført to temakvelder 

med teori om apport med Trude Giverhaug og oppdrett med Jan Riise Pedersen. 

 

Aktiviteter 2022 

 

Unghundkurs vår/sommer 2022 – Gjennomført med god oppslutning/påmelding. Kurset 

hadde oppstart i mai og varte til august.  9 deltakere fikk ett unghundkurs som ga grunnlag for 

føring av hund i marka. Kurset inneholdt blant annet RIOS-helg i Straumsbukta og markadag 

med instruktør etter båndtvangen var over. (Instruktører: Gunnar, Roy Henning og Steinar S) 

 

Apportkurs vår 2022 – Gjennomført med god oppslutning/påmelding. Med Trude som 

kursleder fikk 7 deltakere en stegvis innlæring av momentene i apport. Kurset varte fra 21. 

mars til 23. mai. I år hadde vi med Elisabeth og Nina som bidro med flere flotte verktøy for å 

jobbe med hundene. (Instruktører: Trude, Elisabeth, Nina og Torgeir)  

 

Rioskurs sommer 2022 – Gjennomført med god oppslutning/påmelding. 10 deltakere på kurs 

i Straumsbukta helgen 22.-24. juli. (Instruktører: Øyvind og Knut) 

 

Valpekurs høst 2022 – Gjennomført med grei oppslutning/påmelding. 8 deltakere på kurset 

som varte fra 10. oktober til 27. november. (Instruktører: Tord, Torgeir, Kristian og Roy 

Henning)  

 

Treningsterreng 

I år stilte hele 24 stykker til dugnad i Kroken-terrenget. 20. juli ble terrenget ryddet, og 1. juli 

ble det åpnet for bruk. I tillegg til 24 dugnadskort ble det solgt 67 sesongkort (57 til 

medlemmer og 10 til øvrige) og 6 stk dagskort. 

 

 

 

 

 

Torgeir Pedersen 
Leder Aktivitetsutvalget 2022 
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0PPSUMMERING AVERSJON 2022 

Det blei gjennomført totalt 10 gode økter aversjonsdressur i 2022 

Første økt hund/rein i Takelvdalen 27. januar. De neste 3 runder hund/rein i Lavangsdalen i mai etter 

god avtale med reineier Oskal. Stor/god innhegning – kortere kjøring for de fleste – greit vær/temp 

Stor interesse fra hundeeiere fra «hele fylket» og svært vellykket gjennomføring 

Fyr i bålpanna og nykokt kaffe til alle deltakere som ønska det 

Gjorde avtale med Oskal at vi tok ansvaret for HELE gjennomføringa. Han fikk gjøre sin jobb med 

flokken sin i utmarka 

Perfekt antall rein i innhegninga – 12-15 stk. – inkl. noen skarpe/tøffe bukker som tok skikkelig vare 

på flokken sin og virkelig satte de litt vel tøffe hundene skikkelig «på plass»! 

Totalt 135 ekvipasjer møtte/ testet – 48 bufebevis skrevet ut. Enkelt sagt: SVÆRT VELLYKKET!! 

 

Oppstart første runde hund/sau 14. juni – også i år på Widding Gård på Berg 

Greit med påmeldinger alle 6 økter vi gjennomførte der. Siste dato 16.august 

Tror bestemt at vi dekte behovet for de aller fleste som ønsket test av sin hund 

Totalt 132 ekvipasjer møtte/testet – 84 bufebevis skrevet ut. Også hund/sau godt gjennomført!! 

Med flere økter og enklere tilgjengelighet hund/rein blei aktiviteten – og derav også inntekta – for 

aversjon 2022 langt høyere enn tidligere år 

Erfaringa fra hund/rein i Lavangsdalen var svært positiv og mitt klare forslag er at det blir tatt kontakt 

med reineier Oskal for å få gjennomført det der også i 2023. Mai mnd. er ok – må avtale datoer. 

 

Så er det slik at jeg har «annonsert» at jeg takker for meg som ansvarlig for aversjon i FHG  

Nye og yngre krefter overtar og gjennomfører på sin måte. Jeg stiller meg disponibel for 

vedkommende i oppstarten hvis ønskelig og vil sjølsagt fortsatt ta mine økter i dugnaden 

Så derfor: STOR TAKK til alle dokker trofaste og dyktige instruktører som i alle «mine» år velvillig har 

stilt opp og bidratt til at vi/FHG har opprettholdt dette viktige tilbudet for alle de mange hundeeiere 

som har ønsket dette tilbudet og stilt med sine hunder til test. Vi har gjort en STOR forskjell for 

mange! 

 

Tromsdalen 9. januar 2023 

Halvard 
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Årsrapport for 2022 

Fra Jaktprøveutvalget 
 

 

Jaktprøveutvalget har for året 2022 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. 

 

Klubbmesterskapet  

Som skulle arrangeres 5. februar ble dessverre avlyst på grunn av uvær. 

 

 

Tromsøprøven Vinter m/Cacit  

Skulle vært arrangert 19.-21. mars, men ble også avlyst grunnet meldt uvær. Svært beklagelig, men 

slik værvarselet var, ble prøven, etter samtaler med bla Værvarslinga for NN og FKF, vedtatt avlyst. 

 

 

Tromsøprøven Apport 13. -14. august. 

Prøven ble arrangert i og ved Storvannet i Finnvikdalen. Total 35 deltakere over begge dager, og 20 

premierte, fordelt på 10 i UK og 10 i AK. Vi oppfatter prøven som svært vellykket, prøveleder var 

Steinar Nordheim Storelv. 

 

 

Tromsøprøven Høst m/Cacit 27.-29.august 

Av årsaker vi ikke rår over, ble det en noe redusert VK, noe som medførte at vi ikke kunne dele ut 

Cacit. Vi hadde terreng og dommere nok, men deltakerne uteble dessverre. Variabelt vær, men 

tildels OK med ryper i terrengene. 107 startende over 3 dager, og 15 premierte.  Det ble registrert 

totalt 100 oppflukter. 

Vinner av VK finale ble IS US Brunello og Håkon Melseth, nr 2 ble P Jimsrypas iMac og Ole 

Ingebrigtsen. 

Prøveleder var Steinar Lagesen. 

 

Lotteri 

Lotteri med store og mange premier og loddsalg pr Vipps ble organisert i forbindelse med 

Tromsøprøven Vinter. Da prøven ble avlyst, ble lotteriet også «lagt på is» fram til høstprøven. Da ble 

loddsalget gjenopptatt og til sammen ble det solgt lodd for nesten 15 000 kroner. 

 

 

Tromsø, 5. januar 2023                 for Jaktprøveutvalget                 Steinar Lagesen, leder 
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Årsmelding for Utvalg for Viltpleie 2022 

Utvalget har i 2022 bestått av Ingar Leiros, Steinar Lagesen og Freddy Lillevik. NJFF fylkesinstruktør 

taksering Edgar Henriksen har også i år vært behjelpelig med omlegging/evaluering av takseringsruter, 

samt kursing av nye linjeledere i forhold til implementering av Hønsefuglportalen i våre takseringer.  

Nytt av året var omlegging til bruk av Hønsefuglportalen som hjelpemiddel for taksering. Resultatene 

ble fortløpende registrert i app. Dette fungerte gjennomgående bra, selv om enkelte problemer oppsto 

underveis på noen av rutene, hovedsakelig mtp registrering av posisjon og oppflukter. Statskog 

koordinerer takseringene og fikk tilbakemelding på disse avvikene. Som en konsekvens av 

implementeringen, måtte alle tellerutene trekkes på nytt, da det skal takseres kun etter rette linjer.  

Rypetaksering: 

Det ble i 2022 taksert for 4 grunneierlag/utmarkslag: Søndre Ringvassøy, Straumsbukta, 

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag og Sandvik/Buvik Utmarkslag. Takseringene ble gjennomført i 

perioden 6-20/8. Det ble totalt taksert 64 km fordelt på 39 takseringslinjer. Totalt ble det observert 

230 liryper. 

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

fikk gode tilbakemeldinger fra Statskog på jobben som ble gjort. 

Utvalget vil takke alle som har bidratt til takseringene! 

Tromsø, 16/01-23 

Ingar Leiros 
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FUGLEHUNDGRUPPA Tromsø Hundeklubb 

 org. nr. 926 738 003 

Sak 3: 

ÅRSREGNSKAP 2022 

 

 

  

noter

1 Kontingent, refusjon moms og terrengleie 49 749,00kr        2

2 Kurs og trening 70 600,00kr        

3 Aversjonstrening sau og rein 115 600,00kr      

4 Jaktprøver og klubbmesterskap 134 775,00kr      3

5 Sponsing, renter og andre inntekter 380,00kr              

Sum inntekter 371 104,00kr      

10 Administrasjon, drift og gebyr -2 192,53kr         

11 Utstyr og andre varige eiendeler -3 495,00kr         4

12 Fuglehundtinget, FKF, SU-Nord -5 280,00kr         

13 Instruktørutdanning -10 733,00kr       

14 Dommerutdanning og dommerkonferanser -1 922,00kr         

15 Årsmøte, medlemsmøter og gaver -285,00kr            

16 Årsfest -8 960,87kr         

17 Kurs og trening -31 786,80kr       

18 Aversjonstrening hund - sau/rein -71 981,10kr       

19 Jaktprøver og klubbmesterskap -154 109,70kr    3

Sum utgifter -290 746,00kr    

Resultat 80 358,00kr        

BALANSE  01.01.2022 31.12.2022 noter

30 Bankbeholdning 516 404,98kr        596 119,36kr         

31 Premieglass på lager 22 895,80kr          23 539,42kr           4

Sum egenkapital 539 300,78kr        619 658,78kr         

Varige eiendeler og forbruksmateriell på lager, unntatt premieglass, er ikke balanseført.
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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 11 330.- for 214 medlemmer i 2021. Refusjon moms kr 19 549.- tilsvarende 

7,535 % av utgifter i 2020. Refundert terrengleie fra THK kr 18 870.-. 

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

ble refundert 75 % og er utgiftsført under konto 19. 

4. Utstyr og varige eiendeler pr 31.12.2022: 

 

 

Tromsø, 16. januar 2023 

Siri K Knudsen /s/ Trond Eirik Larsen /s/     Trude Giverhaug//  Halvor Langseth/s/ 

leder   nestleder      sekretær   kasserer 
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Sak 4: 

Forslag budsjett 2023 og 2024 

 

 

Forslag kontingent: 

Årsmøtet i Tromsø Hundeklubb fastsetter kontingenten 

1 Kontingent, refusjon moms og terrengleie 55 000,00kr             55 000,00kr            

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

3 Aversjonsdressur sau/rein 70 000,00kr             70 000,00kr            

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

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

Sum inntekter 340 000,00kr           340 000,00kr         

10 Administrasjon, drift og gebyr -7 000,00kr              -7 000,00kr             

11 Utstyr og varige eiendeler -10 000,00kr            -15 000,00kr          

12 FHF, Fuglehundtinget og SU -30 000,00kr            -20 000,00kr          

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

14 Dommerutdanning og -konferanser -20 000,00kr            -20 000,00kr          

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

16 Årsfest og 50-års markering (2023) -25 000,00kr            -15 000,00kr          

17 Kurs og trening -50 000,00kr            -50 000,00kr          

18 Aversjonsdressur sau/rein -50 000,00kr            -50 000,00kr          

19 Jaktprøver og klubbmesterskap -130 000,00kr          -130 000,00kr        

Sum utgifter -352 000,00kr         -337 000,00kr        

Resultat -12 000,00kr           3 000,00kr              

Budsjett 2023 Budsjett 2024


