
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE/MEDLEMSINFO 1-2017 

 

Innkalling til Årsmøte 2016  
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubbs årsmøte for 2016 avholdes onsdag 23. februar 

2017, kl 18.00 på PPT, Håkonsgt 4, Harstad.  
 

Saker fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 

20. januar 2017.  

 
Saker sendes enten på e-post til harstad-vesteralen.fuglehund@klubb.nkk.no eller pr. 

brev til Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb, Postboks 631, 9486 Harstad.  

 

Forslag på kandidater til styret må være valgkomiteen i hende innen 20. januar 2017, og 
sendes valgkomiteens leder Per-Jan Strøm på e-post per.jan.strom@tine.no  eller pr. 

brev til Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb, Postboks 631, 9486 Harstad.  

 

Det følgende styre ble valgt for 2016: 
 

Leder:    Dann-Roger Olsen (trekt seg) 

Nestleder:  Liv-Jorunn Karlsen  

Styremedlem: Håkon A. Myhra 

Styremedlem: Anders Holte (Kasserer) 
Styremedlem: Royer Andre Larsen (på valg) 

 

Varamedlem:  Erna Sommerhaug (på valg) 

Varamedlem:  Kristin Solheim (på valg) 
 

Det skal velges ny leder, i tillegg er styremedlem Royer Andre Larsen på valg i år, mens 

de to varamedlemmene er på valg hvert år. 

 
Årsmøtepapirene sendes ut til medlemmene i uke 4/5. 

 

Aktiviteter i 2017 
Følgende jaktprøver og utstillinger er planlagte i 1. halvår 2017: Mer informasjon på vår 

hjemmeside: hvfk.org  
 

HVFK Klubbmesterskap   11. – 12. februar  UK – AK  

Sted: Godfjord, Hovedkvarter Hognfjord grendehus. 

Kontaktperson: Royer André Larsen 905 94367 

Påmeldingsfrist  mandag 6. Februar. 
 

Vesterålsprøven Vinter  18.-19. februar  UK - AK – VK 

Sted: Nordmela, Andøya 

Kontaktperson: Royer André Larsen Mobil: 905 94367 
Påmeldingsfrist: 10. februar  

 

Lofotprøven    11.-12. mars   UK – AK - VK 

Kontaktperson: Royer André Larsen Mobil: 905 94367 
Påmeldingsfrist: 3. mars  

 

NM Vinter/Exit - cup  30. mars – 2. april  UK – AK – VK 

Prøveleder: Royer André Larsen Mobil: 905 94367 
Prøvesekretær: Håkon A Myhra 
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Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb 

 
Påmeldingsfrist: 13. mars  

 

Fuglehundutstilling i Harstad den 20. mai. 

 
Mer informasjon på klubbens hjemmeside hvfk.org 3-4 uker før aktiviteten 

starter. 

 

Aversjonsdressur på rein 
Det er planlagt aversjonsdressur på rein lørdag 4. februar hos Inga Siida som ligger vel 2 

km nord for Sortlandsbrua (Hinnøysiden). Priser, nærmere opplysninger osv finnes på 

klubbens hjemmeside. Påmelding til Richard Sletten på e-post richard.sletten@hlkbb.no 

eller mobil 995 29 605. 
 

Aversjonsdressur på sau starter så snart vær og føre tillater det, og vi regner med å 

komme i gang i løpet av slutten på mai måned. Følg med på klubbens hjemmeside for 

sted og dato. 

 
Pris pr. hund for medlemmer er kr. 300,- mens andre må betale kr. 400,-.  

 

For informasjon, påmelding m.m. så ta kontakt med: 

Harstad:        Richard Sletten, e-post richard.sletten@hlkbb.no eller 995 29 605.  
Lofoten:        Reidar Håheim, e-post rhaahei@online.no eller 959 34 906. 

Vesterålen: Royer A. Larsen, e-post royer.larsen@trollfjord.no eller 970 19 797. 

 

Husk å betale kontingenten for 2017 
Faktura for medlemskap i 2017, sendes ut i disse dager fra Norsk Kennel Klubb. Du også 

kan betale fakturaen enkelt på nett via nkk.no og "Min side". Logg på med egen bruker 

og betal med enten VISA eller Mastercard. 

 

NKK sender også faktura på papir til alle, se bort fra denne om du velger å betale 
elektronisk. 

 

Kontingent i HVFK for 2017 er kr. 250 for hovedmedlem og kr 75 for husstandsmedlem. 

 
NB! Husk å endre adresse dersom du har flyttet siste året og ikke har meldt fra om ny 

adresse. Dette gjøres også på "Min side". 

 

Dressurtrening i Harstad 
Det er foreløpig ikke planlagt noen dressurtrening i Harstad. 

 

 

 
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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