HANDLINGSPLAN 2010
Midt-Troms fuglehundklubb

Årsmøte i Sørreisa 15. februar 2010
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1.

Innledning

Midt-Troms fuglehundklubb har ca 130 medlemmer. Styret består av sju personer: leder,
sekretær, kasserer, et styremedlem, leder av jaktprøveutvalget, leder av utstillingsutvalget og
leder av aktivitetsutvalget (jfr klubbens vedtekter). Utenom styret har klubben egen
materialforvalter og et dommerutvalg på tre personer.
Midt-Troms fuglehundklubb har, antall medlemmer tatt i betraktning, et høyt aktivitetsnivå.
30 medlemmer har instruktør- og/eller dommerutdanning.
Med bakgrunn i den store aktiviteten, samt et stadig økende krav til oppdateringer, avtaler,
retningslinjer og rapporteringer til sentrale organisasjoner, ønsker styret å presentere en noe
mer detaljert handlingsplan for perioden 15. februar 2010 (årsmøtet 2010) og fram til årsmøtet
i 2011.

2.

Jaktprøver

Tre ordinære jaktprøver har vært arrangert de siste årene: Senjaprøven, Altevannsprøven
vinter og Altevannsprøven høst. I forbindelse med høstprøven har det de tre siste årene vært
mulighet for å gå fullkombinert. Styret er opptatt av at alle arrangement i regi av MTFK skal
holde høg kvalitet. For å sikre Altevatn som utgangspunkt for klubbens to største jaktprøver
har styret utarbeidet et forslag til intensjonsavtale med Innset Villmarkssenter. Intensjonsavtalen skal sikre klubben sekretariat og overnatting på Villmarkssenteret en 5-års periode.
Altevatn er det viktigste området i klubbens jaktprøvehistorie og Villmarkssenteret et viktig
fundament for å videreføre identitet og kvalitet på jaktprøvene.
Apportprøve over to dager ble arrangert for første gang i 2009. Instruksjon i apportdisiplinene
har vært arrangert i Mefjordvær de siste årene. I 2009 ble denne avlyst pga for få påmeldte.
Skogsfuglprøven i Dividalen har vært på klubbens aktivitetsprogram siden oppstarten. Med
faste intervall arrangeres Nord-Norsk mesterskap i tilknytning til denne prøven. Klubben har
de siste årene slitt med en tilfredsstillende gjennomføring av skogsfuglprøven. Styret mener
dette hovedsakelig skyldes lav skogsfuglbestand i området og dermed tilsvarende liten
påmelding. Høsten 2009 ble prøven avlyst.
Plan 2010
Gjennomføring av Senjaprøven tidlig februar, Altevannsprøven vinter i april og
Altevannsprøven høst (inkl fullkombinert) i august. En dags apportprøve i
begynnelsen/midten av august (med treningssamling dagen før). (Endelige datoer på
jaktprøvene fastsettes under SU-møtene.)
Det har kommet inn forslag om å stryke skogsfuglprøven fra aktivitetskalenderen en
periode inntil fuglebestanden tar seg opp. Styret søker prøven inn før fristen (1.
februar) og lar årsmøtet bestemme prøvens videre skjebne.
Oppfølging
Leder i jaktprøveutvalget forespørr prøveledere og har disse klare når terminlistene
legges ut på nett. Prøvelederne har deretter ansvar for gjennomføring av
arrangementene etter NKKs og FKF’s reglement.
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Nye jaktprøveledere skal ha en gjennomgang av reglement, instrukser, rapportering,
premiebestilling fra hovedsponsor, informasjon til hjemmesidene etc. i god tid før
prøvens avholdelse. Ansvarlig leder i jaktprøveutvalget.

3.

Utstilling og Nord-Norsk Villmarksmesse

Utstillinga, som holdes lørdag under Nord-Norsk Villmarksmesse, har god deltakelse og
gjennomføres som tidligere. Styret mener utstillinga har potensiale til videreutvikling
arrangementsmessig, hvis ønskelig. Det er behov for nytt utstillingstelt.
Klubben har hatt egen stand på messa. Standen har ligget på selv messeområdet og vært en
arena der klubben har profilert seg og sin aktivitet med formål å rekruttere nye medlemmer.
Denne helga foregår det mye i regionen, og det har vært vanskelig å få medlemmer til å stå på
standen. Det er uvisst hvilken effekt klubbens tilstedeværelse med egen stand har hatt på
rekruttering av nye medlemmer.
Plan 2010
Utstillinga er terminfestet til lørdag 12. juni 2010.
Klubben legger standen til utstillingsområdet og har stand kun samme dag som
utstillinga, det vil si lørdagen.
Oppfølging
Leder i utstillingsutvalget hovedansvarlig for utstillingsarrangementet. Det kjøpes inn
et nytt utstillingstelt, ansvarlig for innkjøp er leder i utstillingsutvalget.
Leder i aktivitetsutvalget er ansvarlig for stand i tilknytning til utstillinga.
Gjennomføres i samarbeid med leder i utstillingsutvalget.

4.

Andre aktiviteter

4.1. Dressurtrening
Dressurtreninga er et tilbud spesielt til valper og unghunder, men også en viktig sosial arena
for alle medlemmer og deres hunder i alle aldre. Dressurtreningene kan også være en viktig
arena for rekruttering av nye medlemmer. Treningene har vært gjennomført der instruktørene
har hatt tilhold (Setermoen, Sørreisa, Bardufoss).
Plan 2010
Gjennomføres to steder i regionen etter avtale med instruktører fase I. Oppstart i
begynnelsen av november og ut januar (evt så lenge interessen er der.)
Oppfølging
Leder i aktivitetsutvalget forespørr instruktører innen 1. oktober. Instruktører som
påtar seg ansvaret sørger for praktisk opplegg og informasjon til bruk på
hjemmesidene.
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4.2. Aversjonsdressur
Aversjonsdressuren er et viktig tilbud som både medlemmer og andre benytter seg av hvert år.
Plan 2010
Gjennomføres i løpet av perioden juni-august etter avtale med instruktørene.
Oppfølging
Leder i aktivitetsutvalget innkaller instruktørene til planlaggingsmøte innen 1. april
2010. En av instruktørene er hovedansvarlig for praktisk gjennomføring, informasjon
til bruk på hjemmesidene, rapportering til FKF m.m. Dette avklares på arbeidsmøtet.

4.3. Rypetelling
Rypetelling på Senja gjennomføres på oppdrag fra Statskog. Det stilles krav om skolerte
hunder i forbindelse med takseringa.
Plan 2010
Gjennomføres etter oppdrag.
Oppfølging
Leder i jaktprøveutvalget ansvarlig for gjennomføring.

4.4. Medlemsmøter
Medlemsmøtene skal i tillegg til å gi faglig påfyll være en sosial møtearena for medlemmene.
Det varierer fra år til år hvorvidt det er gjennomført medlemsmøter eller ikke. I avtalen med
Finnsnes Dyreklinikk inngår mulighet for bruk av klinikkens veterinærer til foredrag eller
kurs etter klubbens ønske. Andre foredragsholdere kan leies inn etter avtale.
Plan 2010
Det gjennomføres et medlemsmøte i midten av november. Tema bestemmes senest på
siste styremøte før sommerferien.
Oppfølging
Ansvarlig for gjennomføring av leder av aktivitetsutvalget.

4.5. Jegerblot
Jegerblotet arrangeres siste helg i januar. Arrangementet rullerer mellom Målselv, Bardu,
Senja og Sørreisa.
Plan 2010
Blotet gjennomføres i Bardu siste helg i januar 2011.
Oppfølging
Styret forespørr en av medlemmene i Bardu om å være leder for den lokale
festkomiteen. Leder av festkomiteen ordner med lokale medhjelpere, lokaler, musikk
og buss, samt informasjon for bruk på hjemmesidene.
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4.6. Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet har vært arrangert på ulike steder i regionen, og styret ønkser fortsatt at
det skal være en viss fleksibilitet angående klubbmesterskapet. På grunn av en tett terminliste
er det ikke så enkelt å finne egnet helg for gjennomføring av klubbmesterskap. I begynnelsen
av februar kan det være vanskelige kaldt, og i slutten av oktober/begynnelsen av november
ligger det ofte for mye snø. Sist vinter ble klubbmesterskapet arrangert i -15 kuldegrader på
Senja. Det var lite fugl og det ble ikke kåret noen klubbmester. Det har kommet inn ønske fra
flere om å legge klubbmesterskap og treningssamling til samme helg, slik at nybegynnerer og
de med unghund kan få mest mulig ut av helga.
Plan 2010
Klubbmesterskap legges til Innset Villmarkssenter og Altevatn siste helg i oktober.
Treningssamling dagen før.
Oppfølging
Ansvarlig for gjennomføring er leder av aktivitetsutvalget.

5.

Dressurområder

Klubben har disponert to dressurområder, ett i Svandalen på Senja (Tranøy kommune) og ett i
Sørskogen skytefelt i Bardu kommune. Klubben har fått til godt tilbud for hundeeiere i
båndtvangstiden og områdene er mye brukt. Avtalene som er utarbeidet for begge terrengene
gikk ut i 2009. Styret har høsten 2009 søkt om forlengelse av avtalene med ønske om 5årskontrakter, både med Statskog og Forsvaret.
Styret mener dressurområdene kan utnyttes enda bedre og tenker da spesielt på
fellestreninger, instruksjoner, sosiale sammenkomster m.m. Mange er ivrige på å trene hund i
denne tida, og det er lite organisering som skal til for å få til fellesarrangement. Styret
oppfordrer medlemmer til å ta initiativ!
Plan 2010
Få forlengelse av avtalene med Statskog og Forsvaret slik at dressurområdene
videreføres som før.
Åpningskvelden (15. juli) markeres med grilling og fellestrening/instruksjonssamling.
Oppfølging
Leder tar kontakt med Statskog og Forsvaret for å etterspørre om avtalene kan
videreføres i henhold til søknad.
Styret forespørr et medlem på Senja og et medlem i Bardu om å ta ansvar for merking,
informasjon, protokoll m.m. samt markering av åpningsdagen.

6.

Dommer- og instruktørkorps

Klubben et eget dommerutvalg som arbeider tett opp mot FKF. Utvalget samkjører revisjoner
og oppdateringer av jaktprøveregler og følger opp de lokale dommerkandidatene i deres
utdanning. Tallene det refereres til i teksten er pr 01.01.2010.
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6.1. Jaktprøvedommere
Skog/høgfjell
Antall dommere er 11. Alle dommerne er å betrakte som meget aktive i sin dommergjerning.
Antall dommerelever er 4, to forventes uteksaminert i løpet av høsten 2010 og to forventes
uteksaminert høsten 2011. De to som nettopp har startet følger den nye ordningen med
godkjenningsprøve på Kongsvold høsten 2010 før videre utdanningsløp kan fortsette. Den nye
ordningen vil medføre større kostnader for klubbene, da det bl.a. kreves to turer til
Kongsvold.
Kombinert
Antall dommere er 3. Det gjennomføres 2-3 apportprøver i regionen i løpet av sesongen, og
dommerne er derfor etterspurt.
Behov 2010
Usikkert.
Plan 2010
Dommerutvalget utfordres på status og kommer med en vurdering av antall og behov
framover.

6.2. Instruktører
Instruktører aversjonsdressur
Antall instruktører er 7, 5 av disse tok oppdateringskurs i 2009 og har forlenget
autorisasjonen. De fleste av disse har tilknytning til Sørreisa der klubben har utviklet et meget
godt opplegg. Deler av utstyret begynner å bli modent for utskifting. Det har vært en
innskjerping på oppdatering av autorisasjon med krav om oppdateringskurs hvert 5. år.
Behov 2010
Klubben har et aktivt og godt instruktørkorps sau/hund.
Det kjøpes inn to nye strømbånd før sesongen 2010. Ansvarlig for innkjøp er leder i
aktivitetsutvalget etter samråd med instruktørene.
Oppfølging
Avtaleinngåelse mellom klubb og instruktør (-er) må på plass innen sesongen 2010.
Leder av aktivitetsutvalget følger opp dette, se kap 4.2.
For å kompensere økte utgifter til oppdateringer og nytt utstyr bør utvalget vurdere
forslag om oppjustering av prisen pr hund ved strømming.
Instruktører - Fase I
Antall instruktører er 9. Dressurtreningen gjennomføres av disse instruktørene, og ansvaret
går på omgang.
Plan 2010
Ingen nye instruktører fase I i 2010.
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Oppfølging
Styret oppfordrer de som er utdannet om å prøve seg på dressurtreningene.
Instruktører - Fase II
Antall instruktører er 2. Dekning av fase II-instruktører vurderes som mangelfull.
Plan 2010
Flere instruktører fase II
Oppfølging
Fase II-kurs gjennomføres i egen regi, og fase I – instruktørene inviteres til å delta.

7.

Hjemmesidene

Hjemmesidene er klubbens viktigste kanal for å nå ut med informasjon til medlemmene. Den
er også klubbens viktigste markedsføringskanal angående åpne arrangement (jaktprøvene,
utstillinga etc.). I 2009 ble hjemmesidene overført til Custom Publish, og tidligere
begrensninger ang opplasting og linking til word-dokumenter og PDF-filer er nå gjort mulig.
For å ha ei levende hjemmeside er det viktig med hyppige oppdateringer. Sekretæren gjør her
en viktig jobb, og fungerer som webansvarlig. I tillegg har klubben hatt et par personer
utenom sekretæren som har bidratt med å legge ut stoff. Dette er verdifulle ressurspersoner i
denne sammenheng, fordi det styrker muligheten til å komme ut raskt med informasjon.
Det selges logoplass til 1.000,- pr stk på hjemmesidenes førsteside. Klubben trenger salg av 6
logoplasser pr år for å dekke drifta av sidene.
Plan 2010
Videreutvikle de nye sidene slik at de fremstår informative og interessante.
Oppfølging
Gjennomføre et arbeidsmøte med det nye styret der man tar en gjennomgang av
programvaren for oppdatering av hjemmesidene. Ansvarlig for gjennomføring:
Webansvarlig (sekretær).
Oppfølging av sponsorer til hjemmesidene, ansvarlig kasserer.
Utarbeide retningslinjer for publisering av stoff under ”Kjøp og salg”. Ansvarlig
styret.

8.

MTFK-Cup og Årets hund

Statutter for kåring av Årets hund AK/VK og Årets hund UK ble vedtatt på årsmøtet i 2008.
Resultater meldes inn fortløpende og publiseres på hjemmesidene.
Plan 2010
Videreføres som før.
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Oppfølging
Ingen spesielle.

9.

Avtale med hovedsponsor

I 2009 ble avtalen med Finnsnes Dyreklinikk forlenget for to nye år.
Plan 2010
Holde god kontakt med hovedsponsor.
Oppfølging
Gjøre avtalen som gjelder medlemsfordeler kjent for medlemmene gjennom
påminnelse på hjemmesidene, ansvarlig webredaktør.
Sende oppdaterte medlemslister til dyreklinikken minst 3 ganger pr år, ansvarlig
sekretær.
Gjøre den delen av avtalen som gjelder forpremier kjent for prøvelederne, ansvarlig
leder i jaktprøveutvalget.

10. Representasjon
Det er et mål at klubben skal være representert på:
SU-møtene (jaktprøver) – v/ leder i jaktprøveutvalget
SU-møte Statskog – v/leder evt leder i jaktprøveutvalget
Dommerkonferanser – v/oppnevnt representant av dommerutvalget
Det er ønskelig at klubben skal være representert på:
NKK- region Troms og Finnmark – v/leder
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11. Oppsummering aktivitetsplan 2010
Dato/Uke/Mnd
27.-28. febr
Mars/april
12. juni
12. juni
Juni-August
15. juli
August
14. august
15. august

23. oktober
24. oktober
Uke 45
Uke 46
29. januar (2011)

Aktivitet
Senjaprøven
Fase II - kurs
Altevann vinter (Cacit)
Utstilling
Messestand
Aversjonsdressur
Åpning av dressurområdene med
grilling og instruksjonssamling
Rypetelling
Treningssamling apport
Apportprøve
Altvann høst (Cacit)
Skogsfuglprøve (NNM-skog)
Treningssamling i fjellet
Klubbmesterskap
Medlemsmøte
Dressurtrening
Jegerblot (Bardu)

Ansvarlig
Prøveleder Stian Henriksen
Styret
Prøveleder Christian Slettbakk
Leder utstillingsutvalget
Leder aktivitetsutvalget
Leder aktivitetsutvalget
Styret
Styret
Prøveleder Harriet Wiggen
Prøveleder Harriet Wiggen
Prøveleder Stian Henriksen
Prøveleder Bjørnar Gundersen
Leder aktivitetsutvalg
Styret
Leder aktivitetsutvalg
Leder aktivitetsutvalg
Styret
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