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INNKALLING TIL ÅRSMØTE/MEDLEMSINFO 1-2014 

 
Innkalling til Årsmøte 2013  
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubbs årsmøte for 2013 avholdes onsdag 19. februar kl 18 i Mattilsynets 
lokaler i Strandgata 2 (ligger vis a vis busstasjonen) på Sortland.  
Forslag fra medlemmene til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 17. januar 2014. 
Sakene sendes enten på e-post til terje.kvilstad@hlkbb.no eller pr brev til Harstad  & Vesterålen Fuglehundklubb, 
Postboks 631, 9486 Harstad.  
Forslag på kandidater til styret må være valgkomiteen i hende innen 17. januar 2014, og sendes 
tor.kristian.asvald@dnb.no (Valgkomiteens leder) eller pr brev til Harstad  & Vesterålen Fugle-hundklubb, Postboks 
631, 9486 Harstad.  
 

Det følgende styre ble valgt for 2013 
Leder:  Geir Birger Larssen (trakk seg 9. oktober) 
Nestleder: Per Jan Strøm 
Styremedlem: Terje Kvilstad (Sekretær) 
Styremedlem: Royer Andre Larsen 
Styremedlem: Dann-Roger Olsen 

 

Varamedlem: Berit Hansen 
Varamedlem: Tor Kristian Asvald (Kasserer) 

 

Av styremedlemmene er Terje Kvilstad og Dann-Roger Olsen på valg i år, mens varamedlemmene er på valg hvert år. 
 

Årsmøtepapirene sendes ut til medlemmene i uke 4/5. 
 

Aktiviteter i 2014 
De følgende aktiviteter er planlagte i 1. halvår 2014: 
 

HVFK Klubbmesterskap  8.-9. februar 
Vesterålsprøven Vinter 15.-16. februar 
Lofotprøven   8.-9. mars 
NM Vinter   27.-30. mars 
Utstilling på Sortland  24. mai 

 

NB! Forbehold mot at datoene for jaktprøvene blir godkjente av FKF. 
 

Mer informasjon om disse og andre aktiviteter kommer på klubbens hjemmeside hvfk.org 
 
Aversjonsdressur 
Det er planlagt aversjonsdressur på rein lørdag 25. januar hos Inga Siida som ligger vel 2 km nord for 
Sortlandsbrua (Hinnøysiden). Nærmere opplysninger kommer på klubbens hjemmeside primo januar. 
Påmelding til Richard Sletten på e-post richard.sletten@hlkbb.no  eller mobil 995 29 605. 
 

Aversjonsdressur på sau starter i slutten av mai i Lofoten, Vesterålen og Harstad. Også her kommer 
nødvendig info om påmelding, tid og sted på klubbens hjemmeside.  
 

Bruk av våre kontraktsfestete terreng i Vesterålen og Andøy til trening.  
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I forbindelse med inngåelse av nye terrengleieavtaler fra 1.1. 2014 er det fra endel grunneierlag kommet 
fram stor misnøye med ulovlig trening på deres områder. Noen av disse grunneierlagene har vurdert å ikke 
forlenge kontrakten, men etter samtaler er disse nå på plass. Vi vil gjøre våre medlemmer oppmerksom på 
at for å kunne trene i disse terreng så må man ha grunneiers skriftlige tillatelse. Hvis man ikke har denne, 
og blir tatt for tjuvtrening, så vil dette få konsekvenser både i forhold til HVFK og til Norsk Kennelklubb. 
Vi har terrengleieavtaler med 40 grunneierlag/-eiere og har ingen å miste. Skal NM vinter og 
Vesterålsprøvene fortsatt kunne arrangeres trenger vi alle disse terreng. 
 

Medlemskontingent 2014.                    Kontingentkrav sendes ut i 
uke 1 fra Norsk Kennel Klub med betalingsfrist 31. januar. Merk at giroen ligger vedlagt NKKs medlemsblad 
Hundesport nr 1. I tillegg vil de medlemmene som har oppgitt sin e-postadresse få tilsendt fakturaen som 
vedlegg på epost. Du finner samme informasjon under "Min Side" på www.nkk.no, og her vil det også være 
mulig å betale kontingenten direkte med kort fra og med 4. januar 2014. 

Kontingent i HVFK for 2014 er kr. 250 for hovedmedlem og kr 75 for husstandsmedlem. 

Apporttrening 
Siste samling blir hos Frode Risdal onsdag 8. januar kl. 18. 
  

Lydighetstrening I Harstad 
Starter opp i begynnelsen av januar under Svein Nicolaisen kyndige ledelse. Sted og klokkeslett annonseres 
på vår hjemmeside. 
 
 
 

Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb 
 
 
Styret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS! Har du mottatt denne klubbinfoen pr post er det fordi vi mangler din e-postadresse. Vi ønsker å bruke mest mulig penger på 
hundene våre og minst mulig penger på porto. Vi  ber derfor om at du sender en e-post med ditt navn til terje.kvilstad@hlkbb.no 
slik at vi kan bruke e-post neste gang! De som vi har registrert e-post vil også få en påminnelse ved frist for påmelding av 
jaktprøver & utstillinger.  
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