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ÅRSBERETNING 2018 NORDENFJELDSKE FUGLEHUNDKLUB
Styret
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Leder Jaktprøveutvalg:
Leder Utstillingsutvalg:
Leder Aktivitetsutvalg:
Webansvarlig:
Varamedlem:

Kåre Norum
Bjørn Sand
Elisabeth Gisvold
Arne Aalberg
Heidi Melø
Nina Kristin Lund
Kai Ivan Sterten
Marte Almaas
Morten Rosanoff

Med bakgrunn i leders avgang og jaktprøveleders bortgang ble det foretatt endring i styresammensetningen.
Konstituert styre valgt på styremøte 7.juni.2018.
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Leder Jaktprøveutvalget:
Leder Utstillingsutvalget:
Leder aktivitetsutvalget:
Webansvarlig:

Bjørn Sand
Morten Rosanoff
Elisabeth Gisvold
Arne Aalberg
Birger Stene
Nina Kristin Lund
Kai Ivan Sterten
Marte Almaas

Medlemmer
Pr 31.12.18 hadde klubben totalt 486 (487) medlemmer, derav ti æresmedlemmer og sju livsvarige
medlemmer. Dette er en nedgang på ett medlem i forhold til siste år.
Klubben har en relativt stabil årlig tilgang og avgang.
Generelt
2018 har vært et aktivt år for NFK. Aktiviteter i klubbens regi spenner fra uformelle sammenkomster til noen av
fuglehund-Norges mest prestisjefylte utstillinger og jaktprøver. Styret har hatt fokus på å ha et aktivitetstilbud
som kan være interessant både for nybegynnere og garvede fuglehundfolk. Nytt av året har blant annet vært
trening i rypeterreng på Våvatnet samt å arrangere skogprøve. Vi har også i år avviklet
Klubbmesterskap/Fjellsamling i Storlidalen
Klubbens aktiviteter er dugnadsbasert og betinger vederlagsfri innsats fra medlemmer og andre bidragsytere.
Vi vil gjerne takke alle tillitsvalgte, dommere, funksjonærer, instruktører og andre som har stilt opp for klubben
gjennom året.
Sponsorer
I 2018 har Appetitt vært klubbens hovedsponsor. Appetitt bidrar finansielt og med fôrpremier under
medlemsmøter, klubbmesterskap, utstilling og jaktprøver. Klubbens medlemmer oppnår også rabatter på
Appetitt hundefôr og annet matriell som Felleskjøpet forhandler.
NFK har dessuten gjennom 2018 inngått økonomiske avtaler om profilering knyttet til klubbens arrangementer
med Appetitt, Midt-Norsk Smådyrkrematorium, Univern, Eidsmo Kjøtt, YX Norge, Glassmester K. Larsen,
Non Stop og Micropaint
NFK har i 2018 også hatt et utstrakt samarbeid med Stokkmarka Fuglehundsenter. Stokkmarka stiller med
lagerfasiliteter og infrastruktur til rådighet for NFK ved flere av klubbens medlemsaktiviteter. Dette har fungert
utmerket og styret håper å utvikle samarbeidet videre i året som kommer.
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Slike økonomiske samarbeidsavtaler er viktige for å opprettholde aktivitetsnivået i klubben hva angår omfang
og kvalitet. Styret retter en spesiell takk til alle, som gjennom sine relasjoner har fått disse avtalene på plass.
Økonomi
Resultatregnskapet viser et årsresultat på kr 118 340 Balanseoppstillingen viser en egenkapital på kr 477 792
Årsresultatet er godt, og høyere enn budsjettert. Noe av grunnen til det gode resultatet er at vintersamlingen
2018 og til vinterprøven 2018 fikk overført avsatte sponsormidler (30 000) fra 2017.
Dessuten var en antatt gjeldspost i 2017 satt høyt (ubetalte trykkekostnader årbok 2016 og 2017), virkelig
faktura ble på 30 000 kroner mindre enn antatt.
Likviditeten er god. Varelager er vedsatt nøkternt, mye av utstyret står med null bokført verdi men har stor
bruksverdi.
Regnskapsmessig er det ønskelig med et bedret system for registrering av innbetalinger, spesielt den økende
andel betalinger som gjøres med Vipps.
Det er vanskelig å plassere samleinnbetalingene fra Vipps på «riktig» aktivitet i regnskapene, for eksempel om
det er inntekter som gjelder påmeldinger prøver, kjøp av klær, kjøp av mat, lodd, etc. Derfor står også en
betydelig inntektspost på «Driftsinntekter – Vipps, u plasserbare, beløp 26 972 kroner i 2018.
Årsregnskapet gir (med de anmerkninger som er gitt ovenfor) etter styrets oppfatning et godt og riktig bilde av
årets resultat og klubbens finansielle stilling. Revisor vil også gi sin vurdering av dette.

Styremøter og annen møtevirksomhet
Styrearbeid
Gjennom året er det avholdt 9 styremøter. I tillegg så har utvalgene hatt jevnlige møter i forbindelse med
aktivitetene. Mellom møtene utveksles mye informasjon via epost og telefon.
Leder har representert klubben i 2 NKK møter. Birger Stene representerte på FKF tinget i Bodø
Medlemsmøter
Vi har hatt seks sammenkomster for medlemmene i 2018:
20/3: Medlemsmøte i Granåsen Utdeling av årets utmerkelser 2017 samt foredrag av Marianne Myrmo og
Solfrid Fagerbekk
14/5: Hyggekveld på Stokkmarka: Introduksjon til hundeutstillinger ved Hege Mandal og Marthe Austvik
13/6: Hyggekveld på Stokkmarka: Tema valp med foredrag av Erling Meirik
14/8: Hyggekveld på Stokkmarka: Introduksjon til jaktprøver ved Lars Olav Sagberg
3/9:
Medlemsmøte i Granåsen: Foredrag om skadeforebygging, rehabilitering og fysioterapi av hund ved
Sunniva Morgan Sveberg Dyrehospital
27/11: Felles medlemsmøte på Kvål med de andre fuglehund klubbene og foreningene i Trøndelag.
Foredragsholder Jens Kvernmo ga inspirasjon til over 200 deltakere med sine tur og jakt opplevelser i fjellet.
Både SpareBank1-hytta i Granåsen, Øya VGS på Kvål og Vårblotplassen på Stokkmarka har vært meget
hensiktsmessige lokasjoner for disse arrangementene.
Utmerkelser
Æresmedlemskap:

Ikke tildelt i 2018.

Livsvarige medlemskap: Ikke tildelt i 2018.
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Gullmerkekomiteen
Gullmerke tildelt Gard Sandbakken etter 30 år med publisering og film fra Sølvhundprøven på Kongsvoll.
Årets Nordenfjeldske profil 2018
Det er en sann glede å utnevne Birger Stene til årets Nordenfjeldske profil.
Du tok tak i jaktprøveutvalget på en særdeles god måte i forbindelse med Heidi Melø`s bortgang.
Du reiste også på FKF tinget da dette ble nødvendig sist vår.
Du har en unik erfaring i hundesporten og i organisasjonsarbeidet som kommer klubben til gode.
Vi setter stor pris på den jobben du gjør for NFK og håper å gjøre nytte av det i mange år fremover.
Stor hjertelig gratulasjon til Birger.
Årets prestasjon 2018
Utmerkelsen tildeles ES Nyheimsgutens Kuli og Stig Håvard Hansen
Vinner finale NM skog og førte i samme finale ES Texaslia`s Fanta til 5.pr
Vi gratulere Stig Håvard Hansen med en stor prestasjon.
Årets Hund Jakt 2018
Årets Jakthund ES Jøldalens The One. Eier/Fører Jan Terje Bårseth
Poengberegnet etter FKF sine regler med de 5 beste resultater lagt til grunn, førte til at The One oppnådde til
sammen 28 championatpoeng. Mange meget gode resultater i 2018 som vinner av Sølvrypa, Sølvmedaljevinner
NM-lag og kåret til årets hund av NESK.
Stor prestasjon og gratulasjon til ekvipasjen
Årets Fører 2018
Stig Håvard Hansen kåres i tøff konkurranse til ‘Årets Fører’ i NFK for 2018.
Stig Håvard har oppnådd meget gode jaktprøveresultater ved å føre 4 forskjellige hunder til 1.pr
• ES Nyheimsguten`s Kuli
1 pr NM Skog
• ES Texaslias Fanta
1 pr Semi NM Skog
• B Storbakken`s Mb Pepsi
1 AK
• GS Svartkulpen`s Nh Capri-Sonne
1 UK
Det krever en særdeles dyktig fører for å oppnå slike resultater i løpet av et kalender år og vi gratulerer
hjertligst.
Årets Hund – utstilling 2018
SV N SE VCH CIB N SE DK UCH BH EUJW-15 NJV-15 NV-17 DKV-18 Nord USCH Skarsemsløkkja's Larris er årets
utstillingshund. Larris fortsetter merittene fra sist år og har gjort bortimot rent bord der han har vært utstilt,
inkludert på kennelutstillinger i Danmark og Sverige. Vi gratulerer Birgit Westgård med en fantastisk flott hund.
Beste UK hund 2018
IS ``US`` Spirit o Norway kåres I tøff konkurranse til beste UK hund. Spirit har bla annet 2. pr Norsk Derby finale
og 7 ganger 1 UK. Fører Andreas Storegjerde .
Gratulerer til en flott ekvipasje.
Beste AK hund 2018
IS Lauvåsen`s Tm Bonnie kåres til beste AK hund. Bonnie har en 2 AK høyfjell, 2 AK og 3 AK skog samt 2X1 AK
skog den ene med ÆP. Fører Birger Stene
Gratulere til en flott ekvipasje.

Sølvhund Cup 2018
ES Stokkmarkas`s Milo og Morten Peder Raanes har deltatt og gjort det skarpt på flere av klubbens
arrangementer. Ekvipasjen får dermed gleden av å ha Sølvhundstatuetten på peishylla det neste året. Vi
gratulerer!
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Årsberetning Jaktprøveutvalget
Utvalget for 2018 besto ved starten av året av Hege Mandal, Birger Stene, Odd Ivar Bjørnli, Hilde Kristin Bech
og med leder Heidi Melø. Dessverre døde Heidi på våren etter kort tids sykeleie, og Birger ble konstituert som
leder. I tillegg har utvalget hatt god bistand fra vår IT-ansvarlige Marte Almaas og sponsoransvarlig Morten
Rosanoff samt Hilde Kvithyll som omsorgsfullt passer på våre dommere. Vilde Mandal og Berit Stene har også
bistått under prøvene og har fått god opplæring.
I tillegg til å arrangere vinterprøve i Storlidalen og Sølvhundprøven på Kongsvold, har klubben trolig også for
første gang , arrangert en Skogsfuglprøve. I tillegg bistår utvalget ved Klubbmesterskapet.
De som har hatt lignende verv tidligere, vet at det legges ned en betydelig innsats i forkant, under og i
etterkant av et jaktprøvearrangement, og at dette tas av den enkeltes fritid. Det er derfor på sin plass å gi en
velfortjent honnør til alle utvalgsmedlemmene som har gjort det mulig for NFK å arrangere disse jaktprøvene.
Tusen takk!

Vinterprøven 27.-29.april 2018 i Storlidalen
Prøveleder var Hilde Kristin Bech. Som en av sesongens siste prøver var det som vanlig stor påmelding. Totalt
startet 239 hunder. Dette var mulig da vi fikk laget et ekstra terreng lørdag og søndag ved å dele 2 terreng i 3
slik at vi hadde 6 partier ute mot vanligvis 5. Tilbakemeldingene på dette var udelt positive og vi mente det var
forsvarlig å prøve i og med den gode fuglebestanden. Fredag var det 5 UK/AK-partier--lørdag 3 VKkvalifiseringspartier samt 3 UK/AK -- søndag 1 VK-finale og 5 UK/AK-partier.
Stort sett godt vær og brukbart føre, selv om det utover dagene ble «gjennomslagsføre». Også i år ble det
mange premieringer, 101 (42,3%) til sammen fordelt på 49 (57,0%) i UK, 35 (35,4%) i AK og 17 (31,5%) i VK. Vi
gratulerer alle premievinnere.
Vi takker deltagere, våre dommere og sponsorer og vertskapet på Storli Gård for ei trivelig helg. Også takk til
Storli sameie for leie av 2 av terrengene, Gråhøgda og Vassenden.
Vinner VK-finale med CACIT:
Beste UK-hund:
Beste AK-hund:
Nappes Minnepremie:

NO47554/15 GS Soknahåggån’s L Frisk, Bjarne Engen
NO51592/16, Tzac av Astafjord. E/F: Martin Sellgren
NO52033/13 ES Frankmovangen`s Vips. Eier: Ole V Hoff, Fører Camilla Rask
SE13416/2015 Red Garlic’s Double Barrel . Eier/Fører:Jan T. Bekken.

Skogsfuglprøve i Trondheimsområdet 28, august 2018.
Prøveleder var Birger Stene. Prøven ble holdt som en ettermiddagsprøve med 5 partier på terrengene til
Thomas Angell’s Stiftelse i Dragsten etter å ha fått avslag hos Flå Sameie og Klæbu Grunneierlag. Sekretariat var
på Jervskogen Skisenter der det ble servert grillmat ved avslutning. Dette tilbudet var tydeligvis populært, 24
hunder var påmeldt, men trekninger og frafall gav 20 til start. Fine forhold og godt med fugl gav hele 9
premieringer, hvorav to 1.AK, fem 2.AK og to 3.AK. Vi retter en takk til velvillige dommere, sponsorer og ikke
minst Ola Kulseth hos Thomas Angell’s Stiftelse for leie av terrengene på kort varsel.
1.AK med ÆP ble gitt til: B Storbakken’s Ft Ellie, e/f Kay-Rune Hansen.
Sølvhundprøven på Kongsvold 5.-7. oktober 2018.
Prøveleder var Birger Stene. I år hadde vi siste helg på Kongsvold og dette preget også påmeldingen. Rykter om
vanskelige ryper helga før, snø og dårlig vær i uka, gjorde at mange påmeldte spesielt i VK, valgte å trekke seg.
Ved prøvestart hadde vi derfor ingen ventelister i noen av klassene og «bare» hhv 8, 7 og 4 partier de 3 dagene.
Hele 50 VK-hunder ble trukket før start hvorav bare 17 med gyldig grunn, dvs de fikk da igjen 75% av
startpengene. Resten kastet 500 kr ut gjennom vinduet (dog inn i vår kasse!). Også 44 UK/AK hunder ble
trukket hvorav 10 med gyldig grunn. Dette gav mye ekstraarbeid i forkant/etterkant med påfyll fra ventelister,
korrigering av startlister og refusjoner av startkontingent.
Værforholdene var i starten krevende med snø og vind, men de bedret seg etter hvert. Men rypene var lette og
dette gjenspeilte seg både med hensyn til fuglesituasjoner og på premielistene. For de 258 startende hundene
(173 i VK, 60 i AK og 25 i UK), var det 69 oppflukter, men hele 165 sjanser på fugl. 3 hunder fikk hver sin 3.UK
(12%), 12 AK hunder ble premiert (20%), hvorav 3 med 1.AK og 14 ble premiert i VK (8%). Det ble ikke delt ut
CACIT i VK. Til sammen 31 premier gav en premieprosent på bare 12%.
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Hovedkvarteret var som vanlig på Kongsvold Fjellstue der vi ble tatt godt vare på. Vi takker deltagere for sporty
opptreden, våre dommere som stiller opp, noen på kort varsel på grunn av frafall i siste liten også her. Takk
også til våre sponsorer og til vertskapet.
Vår utmerkede finalefotograf Gard Sandbakken ble tildelt klubbens Gullmerke for sin innsats gjennom 30 år(!!)
med å lage severdig dokumentasjon av Sølvhundfinalene, krydret med hans engasjerte kommentarer. Gard
takket for dette med å gi et tilbakeblikk på minneverdige situasjoner, hunder og førere.
Vinner av Sølvhunden ble:
Beste AK-hund:

Beste UK-hund:

NO33402/12 Irsk Setter - Imingens Pr Pippi, e/f Tor Taksgaard. 1.VK finale.
NO55315/15 Engelsk Setter - Setterjenta's Goa eier: Larsen, Pia Immerstein/
Strømdal, Jarl, fører Jarl Strømdal. Goa ble premiert alle tre dager med
2x2.AK og 1x3.AK.
NO59180/17 Irsk Setter - Løvdalskarets ia Tim, e/f Krohn.
Vi gratulerer!

Årsberetning Utstillingsutvalget
Utvalget har i 2018 bestått av Nina Kristin Lund, Vegar P. Larsen, Kersti Pedersen, Linda Skavmo Karlsen,
Marthe Austvik og Hilde Ross. Vi har hatt jevnlige møter og mailkorrespondanse i forbindelse med
planleggingen av Sølvhundutstillingen, som ble arrangert 26.mai 2018 på Ler.
Utstillingstrening ble arrangert torsdag før utstillingen, og Vigdis Nymark og Birgit Westgård stilte velvillig opp,
som vanlig, med å lede dette. Ca 50 ekvipasjer var med her.
Antall påmeldinger i år var 127 (143) voksne hunder, en liten nedgang fra i fjor. I tillegg var det påmeldt 16 (10)
valper.
Dommere i 2018: Trygve Heyerdahl dømte Engelsk Setter og Pointer.
Vibeke Lorentsen Anderson dømte Kl.Münsterlander, Gordon Setter, Irsk Setter og Valpeshowet.
Irene Krogstad dømte Breton, Korthåret og Strihåret Vorstehhund og Korthåret og Langhåret Weimaraner.
Årets “SØLVHUND” og Utstillingens vakreste jaktpremierte hund, Best In Show, Best In Show-Veteran og BIS
Avlsklasse: ES NORD FI UCH DKV-14 NORDV-14 Engertoppen’s Arven, eier: Tor Jon Garberg.
Og dette er vel første gang i NFK’s historie at samme hund vinner alle disse titlene
Stor prestasjon. Vi gratulerer.
Best in Show VALP:
P Abisko, e: Wanda Dalsten.
BIS Oppdretterklasse:
Kennel Omnsfjelltoppen,s eiere: Jon Garberg og Lise Garberg.
Vinner APPORT ble:
IS Abby og fører Vilde Mandal Johansen. Dommer Torbjørn Austvik/ 6 ekvipasjer
Barn & Hund ble også arrangert og 16 unge lovende ekvipasjer ble dømt av Kristin Gustafsson.
En stor takk til alle i utvalget for et godt gjennomført arrangement.
Stor takk også til vår fantastiske speaker Trond Kristian Karlsen
Årsberetning Aktivitetsutvalget
Utvalget har bestått av Kai Ivan Sterten(leder), Øystein Holten, Maiken Dahl, Stian Thorvaldsen, Kristian Storli
og Bernt Brovold
Fjellsamling
Årets fjellsamling og klubbmesterskap ble avholdt på Storlidalen. Det ble en hyggelig sammenkomst med med
trivelige deltakere og dyktige dommerkandidater.
Kulden la en liten begrensning på uteaktivitetene men vi fikk gjennomført ei fin sosial helg med trening og
klubbmesterskap.
Geir Sve holdt ett interessant foredrag om sine erfaringer og oppkjøring til VM for stående fuglehunder fredag
kveld. Lørdag morgen krøp gradestokken ned til i 23 grader og det ble besluttet å utsette klubbmesterskapet til
søndag. Derimot så ble tempen bedre utover dagen så det ble anledning til å trene opp hundene til søndagens
klubbmatch.
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Resultater klubbmesterskap UK:

Dommer Morten Risstad

1: ES Stokkmarka`s Milo
2: IS Imingens IO Tessa
3: IS Spirit
4: IS Bella
4: ES Modus
5: IS Gaisa

Morten Peder Raanes
Hilde Ross
Andreas Storgjerde
Linda Skavmo Karlsen
Marthe Austvik
Tor Sundal

Resultat klubbmesterskap AK:
1: IS Bira
2: IS Baileys
3: ES Nick
4: GS Diza
5: IS Hash-Tag
6: IS Lux

Dommer Trond Kristian Karlsen
Bjørn Sand
Tonje Rønning
Hans Jørgen Johansen
Astrid Tande
Knut Mathias Barkhall
Tonje Rønning

Vårblot
Tradisjon tro arrangerte vi vårblot på Stokkmarka i etterkant av Sølvhundutstillingen.
30 medlemmer fant veien til Vårblotsplassen der det ble servert helgrillet gris, skarpspretter og levende
musikk.
Aversjonsdressur
Aversjonsdressur på sau ble også i år gjennomført på Kvål, der to ulike innhengninger har stått til disposisjon.
Vi gjennomførte 16 kvelder med til sammen ca 150 hunder.
Vassfjellet-Våvatnet
For å tilpasse tilbudet om kondisjonstrening hadde vi i også år trening i Vassfjellet i tre uker fra 15. juli.
Utnyttelsen av terrenget har vært meget god.
Nytt av året var føring av hund i fjellet på Våvatnet. Der ble Songli Eiendommen sine terreng benyttet 2
kursdager med fulltegnede partier.
Takk til instruktørene som gjorde dette tilbudet mulig.
Kurs
NFK har gjennom året arrangert dressurkurs, apportkurs, og treningssamlinger i fjellet vinter og høst. Dette er
alle populære arrangement. Takk til instruktørene Nina Kjelsberg, Kaja Kjelsberg, Morten Risstad, Astrid
Woodhouse, Lars Olav Sagberg. Stor takk også til Stokkmarka Fuglehundsenter som lar oss bruke deres
fasiliteter.
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Lokalt Dommerutvalg
Utvalget har i 2018 vært ledet av Terje Strickert Samdal. Medlemmer i tillegg har vært Jarle Karlsen, Lars Olav
Sagberg og Morten Risstad. Sistnevnte ble tatt opp siste år.
Vi hadde ingen kandidater opp til autorisasjon i 2018, men en kandidat bestod Kongsvold 1 og som skal opp til
autorisasjon høsten 2019 hvis alt går som vi forventer. Det er samtidig svært gledelig at vi nå har tatt opp 7 nye
kandidater til dommerutdanningen. Disse startet sist høst, og skal tidligst opp til autorisasjon høsten 2020.
Selv om vi nå har flere kandidater under utdanning enn på lenge, så er en av prøvesportens utfordring å skaffe
nye kandidater til å starte med dommerutdanning. Vi oppfordrer alle klubber som arrangerer jaktprøver i vårt
distrikt om løpende å anbefale kandidater til lokalt dommerutvalg som fyller følgende krav;
- Personlig egenskaper, adferd og omdømme
- Lang erfaring fra jakt med stående fuglehund, minimum 10 år.
- Selv dressert og ført minst 2 hunder i eget eie til premiering
- Selv dressert og ført hund til 1.AK på jaktprøve.
- Selv vært deltager i alle klasser og oppnådd premiering i VK.
- Bekreftelse på betalt vilttrygdavgift
- Lang erfaring fra prøvemiljøet.
__________________________________________________________________________________________

For styret NFK 2018
Bjørn Sand

