
Geir Heggertveit – 61 år 
- Innstilt som nytt medlem i valgkomiteen 
- Alternativ til vara i valgkomiteen 

 
Geir er bosatt i Bergen og har drevet med Gordonsetter de siste 22 år. Er oppvokst med hund og har 
hatt ulike raser før Gordonsetteren ble en lidenskap. Sammen med Grethe Walvik har han i dag 3 
GS’er. Han deltar jevnlig på jaktprøver og utstillinger med sine hunder, men er også en ivrig 
fuglejeger. På det meste har det vært 5 GS’er i hus samtidig. De fleste av disse er også benyttet i avl. 
Han har 2 døtre og det er også tilkommet barnebarn i familien.  
 
Av andre hobbyer er Geir en svært habil leirdueskytter og konkurrerer på høyeste nivå i Norge har 
konkurrert på høyt nivå internasjonalt. Er ellers aktiv i andre ulike aktiviteter hvor langrenn, alpint og 
randonee vies fokus utenom tiden med sine GS’er. 
 
Geir jobber i dag som IT løsningsarkitekt innen ERP. IKT har vært hans yrke siden midten av 80 tallet. 
Gjennom ett av hans tidligere firma var han også sterkt delaktig i å bygge databasen som 
raseklubbene i Gr7 benytter i dag – Datahound basen. Utviklingen av databasen var delvis et 
dugnadsprosjekt og uten denne innsatsen hadde det ikke vært mulig å komme i mål innen en 
akseptabel økonomisk ramme for raseklubbene. Han er eier 50% av selskapet og er styreleder i 
selskapet, samt kontaktpunkt for alle raseklubbene som benytter Datahound basen.  
 
Geir har stor ledererfaring både innen privat næringsliv og innen frivillighet. Han har sittet i 
ledergrupper og i styreverv innen privat næringsliv over en periode på 30 år.  
Innen frivillighet har han sittet ulike styre i ca. 25 år og var i 4 år leder av Norges største Jeger og 
Fiskerforening (4,3 mill i omsetning).  
 
I perioden 2010 -2016 var han først varamedlem og deretter styremedlem i FKF, og senere 3 år i 
valgkomiteen. FKF ble i denne perioden opprettet som et reelt overordnet forbund for raseklubbene 
i Gr7, og det ble innført ny lovmal for alle raseklubbene.  
Han var i 5 år en del av NKKs IT brukerforum og var pådriver for utvikling av IT løsninger til 
understøttelse av raseklubbenes mange behov. Det var også gjennom dette arbeidet at prosjektet 
«Intensivert IT satsning» i NKK ble innført.  
 
Geir er pr. i dag styremedlem og kontaktperson i Bergen Leirdueklubb, og er aktiv er i Åsane Jeger og 
Fiskeforening. I disse klubbene har han også vært en del av ulike lovkomiteer, hvor nye lover og 
styringsplattformer er utarbeidet. Dette er også en av Geirs «kjepphester» innen frivillighet – 
«Enhver organisasjon må ha en god og tilpasset styringsplattform, hvor lover, instrukser og mandater 
ligger til grunn for alt man foretar seg. Dette gir alle involverte klarhet i hvordan prosesser skal og må 
gjennomføres»  
 
 


