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Aversjonsdressur på rein 

Det er planlagt aversjonsdressur på rein lørdag 3. februar hos Inga Siida som ligger vel 2 km nord for 

Sortlandsbrua (Hinnøysiden). Priser, nærmere opplysninger om arrangementet finnes på klubbens 

hjemmeside. Påmelding til Richard Sletten på e-post richard.sletten@hlkbb.no eller mobil 995 

29 605. 

PS! Før du møter på aversjonsdressur må du tape en dummy en ukes tid i forveien (f.eks. ett stort 

batteri) fast på halsbåndet til hunden! 
 

HVFK Klubbmesterskap 2018 
Klubben inviterer alle medlemmer til klubbmesterskap lørdag 10. februar. Oppmøte kl 10.15 ved 
Reinstad Grendehus i Hognfjorden. Det brukes nærliggende terreng i Forfjorden og Hognfjorden. Det 
kåres klubbmester i UK og AK. Pris pr hund kr 100 som betales kontant på oppropet. De som ønsker å 
overnatte på grendehuset til søndag må ta med feltseng, sovepose og bur til hund. Ta med mat og 
drikke. Overnattingen er gratis. 
Etter vi er ferdig i marka serveres jegermiddag med påfølgende premieutdeling. Påmelding til Royer 
Andre Larsen på 905 94 367 senest tirsdag 6. februar.  
 

HVFK Årsmøte 

Klubbens årsmøte for 2017 arrangeres på Reinstad Grendehus, Hognfjorden lørdag 10. februar kl 18. 

PS! Valgkomiteen har gjort en god jobb og er ferdig med sitt arbeide så du risikerer ikke noe ved å 

være tilstede…. 
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HVFK Treningssamling  
Søndag 11. februar arrangerer vi en treningssamling på terreng i Forfjorden og Hognfjorden. 
Målgruppe er nye og uerfarne hundeeiere samt alle andre som ønsker tips og råd om å føre hund på 
jakt og jaktprøver. Oppmøte kl 10, husk klær og utstyr tilpasset vær og føre. Påmelding til Royer 
Andre Larsen på 905 94 367 senest tirsdag 6. februar.  

  
Vesterålsprøven Vinter 2018 

Hovedkvarter er Hognfjorden Grendehus som ligger ca. 10 minutters kjøring unna Sortlandsbrua. 

HVFK tilbyr overnatting til kr. 200 hele helga. Ta med feltseng, sovepose og bur til hund. Bobil eller 

campingvogn kan kobles til strøm for kr 200 hele helga.  

Prøveleder er Royer André Larsen, mobil 90 59 43 67 eller epost royer.larsen@trollfjord.no 

Opprop kl. 08 begge dager på Hognfjorden Grendehus. Jegermiddag (koster kr 250) og prisutdeling 

samme sted på lørdag. UK/AK samt 2 dagers VK, og vi vil bruke en del av terrengene til Vinter NM på 

Hinnøya. 

Påmeldingsfrist er 10. februar 2018. Påmeldingsavgift i UK/AK er kr 450 mens VK koster kr 500. For 

de som går til VK finalen så koster denne kr 100 og må betales innen kl. 21 lørdag. 
 

Kommende arrangementer 

10.-11. mars Lofotprøven UK/AK/VK. 

22.-25. mars NM-Vinter. UK/Ak alle dager, VK kvalifisering starter fredag 23. mars. 

24.-25. mars Exit Cup. VK kvalifisering starter lørdag 24. mars. 

26. mai  Utstilling stående fuglehunder gr. 7 på Stokmarknes. 
 

Følg også med på klubbens hjemmeside hvfk.org hvor aktiviteter og datoer for aversjonsdressur på 

rein og sau osv annonseres fortløpende! 
 

Apport-prøvehelg 29. juni – 1. juli 

Apportprøver blir mer og mer populære og er et flott alternativ til trening for hund og eier under 
f.eks båndtvangen. I tillegg til at hunden får brukt seg både mentalt og fysisk er apporttrening også 
god trening for samarbeidet mellom deg og hunden som du bil ha nytte av på jakt og jaktprøver. 
Klubben har noen aktive apport-prøve deltakere som har gjort det godt og tatt flere premier. For å få 

flere med på dette planlegger vi en apportprøvehelg 29. juni – 1. juli.  

På fredag starter vi med noen timer teori, lørdag brukes til trening og på søndag avvikles vi et klubb-

mesterskap i Apport. 

Vi har som mål er at HVFK vil arrangere Apportprøver fra 2019 eller 2020! 
 

Har du ikke mottatt faktura for medlemskapet ditt i HVFK? 
Da er det viktig at du sjekker den kontaktinformasjonen som ligger på nkk.no under «Min side». (Det 
er denne som NKK bruker for å sende faktura for nytt medlems år på e-post!) 
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