
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb 

 

Årsmøte 2012 

 

Årsmøte for 2012 avholdes onsdag 20. februar 2013 i Harstad. 

 

Forslag til saker medlemmene ønsker fremmet, må være styret i hende innen 22. januar.  

Adr: richard.sletten@hlkbb.no  eller HVFK, Boks 631, 9486 Harstad. 

 

Forslag på kandidater til styret må være valgkomiteen i hende innen 22. januar 2013. 

Adr: svein.nicolaysen@hlink.no  (valgkomiteens leder) 

 

Styre valgt for 2012. 
Leder:  Arnfinn Abrahamsen 

N-leder: Dan-Roger Olsen 

Styremedl: Geir-Vidar Haugen 

Styremedl: Terje Kvilstad 

Styremedl: Richard Sletten 

 

Varamedl: Berit Hansen 

Varamedl: Tor Kristian Asvald 

 

Følgende styremedlemmer er på valg, men tar ikke gjenvalg: Arnfinn Abrahamsen, Geir-

Vidar Haugen og Richard Sletten. Varamedlemmer er på valg hvert år. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Klubbinfo 1/2013 

 

Godt Nyttår til alle våre medlemmer og deres familier! 

 

Årsmøte 2012. 

Årsmøtet avholdes i Harstad onsdag 20. februar. Møtested og klokkeslett opgis ved 

årsmøtepapirene som sendes ut til medlemmene i uke 4/5. 

 

Dressurkurs Harstad. 

Oppstart tirsdag 8. januar kl. 2000 ved Plantasjens sin parkeringsplass. (nedkjøring til 

Kilbotn). Instruktør er Svein Harald Nicolaysen. 

 

Dressurkurs Sortland. 
Våre medlemmer i Vesterålen kan delta på Sortland Hundeklubbs dressurkurs som avholdes 

ved Kleiva Landbruksskole mandag og torsdag fra kl. 1800. Avgift kr. 300,00. 

God almendressur gir en lydig hund i marka!!! 

 

Aversjonsdressur på rein. 

Lørdag 2. februar fra kl. 1100 blir det aversjonsdressur på rein hos reineierne Inga på 

Sortland. Det er oppvarmet lavo der deltagerne kan få kjøpt kaffe og samiske retter. 

Pris pr. hund for medlemmer kr. 300,00. Ikke medlemmer kr. 400,00. Kontant betaling. 

De som skal til 2. gangs strømming tar med reg.bevis. 

Sted for strømming: Inga Siida som ligger vel 2 km nord for Sortlandsbrua (Hinnøysiden). 

Påmelding til: richard.sletten@hlkbb.no  eller tlf: 99529605. 
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Klubbmesterskap. 

Helgen 9.-10.februar arrrangeres klubbmesterskap for UK-AK hunder og klubbmatch med 

samlingssted på Nordmela i Andøy. 

Se fyldig informasjon som ligger ute på våre sider: www.hvfk.org  

 

Vesterålsprøven vinter. 

Denne arrangeres 16.-17. februar med hovedkvarter på Nordmela, Andøy. Prøveledelse Royer 

Andre Larsen/Erna Sommerhaug. Klassene UK-AK-VK. Prøven er ikke tildelt Cacit. 

Informasjon om prøven legges ut medio januar. 

 

Lofotprøven. 

Arrangeres 2.-3. mars. Hovedkvarter blir Statles Rorbusenter AS, Mortsund. 

Prøveledelse Mikal Stenhaug/Richard Sletten. Kun UK-AK klasser. 

Informasjon om prøven legges ut ultimo januar. 

 

NM lag, NM vinter og Exit Cup. 

Årets arrangement det 28. i rekken arrangeres 21.-24. mars. Prøveleder Dann-Roger Olsen. 

Klassene UK-AK-VK. Informasjon om prøven ligger ute på våre nettsider. 

 

Medlemskontingent 2013. 

Kontingentkrav sendes ut i uke 1 fra Norsk Kennel Klub med betalingsfrist 31. januar. Merk 

at giroen ligger vedlagt NKKs medlemsblad Hundesport nr 1. 

Kontingenten i HVFK er for hovedmedlem kr. 250,00, hustandsmedlem kr. 75,00. 

 

Chipscanning av reg. nr. ved fuglehundprøver fra 2013.  

Styret i Fuglehundklubbenes Forbund har i styremøte 4. desember 2012 vedtatt at alle klubber 

som arrangerer fuglehundprøver fra 2013 skal ha chipscanner tilgjengelig for kontroll av 

reg.nr. på de startende hunder. 

Dette vil si at alle hunder som deltar på fuglehundprøver skal sjekkes av dommer for å 

se til at hunden har riktig reg. nr. Registreringsbevis må nå alltid medtas. Det samme 

skal vaksinasjonsattest og bufebevis. 

 

 

 

Med hilsen  

Styret i HVFK 

 

 

 

 


