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Klubbinfo 1/2021 
 
HVFK Årsmøte 
Etter de gjeldendene anbefalinger fra FHI ble klubbens årsmøte for 2020 ble gjennomført via Teams 
den 18. februar. Det nye styret som ble valgt består av Geir Birger Larssen (formann), Hjalmar 
Johansen (nestformann), Vanja Jakobsen, Håkon A. Myhra og Nina Skjegstad. På klubbens 
hjemmeside (hvfk.org) finner du klubbens øvrige tillitsvalgte, protokoll fra årsmøtet osv. Her vil man 
også finne referat fra styremøtene i klubben.  
 

Aversjonsdressur på rein 
Det blir aversjonsdressur på rein lørdag 8. mai hos Inga Siida, Sortland. Pris for HVFK-medlemmer er 
kr 300 mens andre betaler kr 400 (Betaling kun med Vipps). 
Påmelding skjer med SMS til Kristin Solheim, mobil 482 05 404 og må inneholde eiernavn, 
hundenavn, registreringsnummer, rase samt om hunden er strømmet tidligere. I forkant av 
arrangementet vil det sendes ut informasjon om oppmøtetid og smitteverntiltak. Alle deltagere er 
forpliktet til å følge disse. 
 

Utstilling for fuglehunder lørdag 29. mai 
HVFK ønsker velkommen til utstilling for stående fuglehunder gr. 7 lørdag 29. mai på Lødingen 
Kunstgressbane, Idrettsvegen 17, Lødingen. Utstillingsleder er Tom Slettbakk. Dommer er Aase 
Jakobsen, Tromsø mens ringsekretær er Kristin Solheim. Påmeldingsfrist er 16. mai, og påmelding 
skjer elektronisk via nkk.no.  
 

Apportprøve for fuglehunder søndag 4. juli 
Søndag 4. juli arrangerer HVFK apportprøve for fuglehunder klasse UK/AK i Gausvik. Prøveleder er 
Tom Slettbakk. Påmeldingsfrist er 18. juni, og påmelding skjer elektronisk via nkk.no. 
 

Skogsfuglprøve fredag 20. august  
Fredag 20. august arrangerer HVFK skogsfuglprøve i Gausvik. Hovedkvarter blir på Gausvik Sjøhus, og 
prøveleder er Liv-Jorunn Karlsen. Ordinær påmeldingsfrist er 6. august, og påmelding skjer 
elektronisk via nkk.no. 
 

Melåprøven 21. – 22. august 
HVFK arrangerer den tradisjonsrike Melåprøve på Melåa og i Kongsvikdalen med UK/AK begge dager 
og 1-dags VK på søndag. Hovedkvarter blir på Gausvik Sjøhus, og prøveleder er Liv-Jorunn Karlsen. 
Ordinær påmeldingsfrist er 6. august, og påmelding skjer elektronisk via nkk.no. 
 

Vesterålsprøven høst 2.-3. oktober 
HVFK arrangerer Vesterålsprøven høst med UK/AK begge dager og 2-dagers VK med CACIT. Mer 
informasjon kommer, men sett av disse datoene i kalenderen allerede nå! 
 



Felles for alle aktiviteter er at ytterligere informasjon om f.eks oppmøte, jegermiddag osv kommer på 
klubbens Facebook- og hjemmeside 2 – 3 uker før arrangementet starter. Alle HVFK sine 
arrangementer blir gjennomført etter de gjeldende anbefalinger fra FHI med hensyn til smittevern.  
 

Vil du være med? 
Gjennom året har HVFK mange aktiviteter og arrangementer. Men selv om vi har mange dyktige 
personer som stiller opp i prøvekomiteer osv så er vi helt sikker på at det blant klubbens ca 250 
medlemmer også finnes mange andre som kan og har lyst til å være med og bidra litt.  
Har du litt tid, anledning og lyst til å være med å arrangere jaktprøver, utstillinger osv så trenger vi 
deg!   Du vil få nødvendig opplæring og vi lover at det både blir artig og lærerikt! Ta kontakt med Geir 
Birger på 971 07 469 eller direkte med en av de arrangementsansvarlige som er nevnt over. 
 

Vil du bli instruktør for HVFK? 
Klubben trenger nye instruktører og planlegger å starte opp med et instruktørkurs Fase 1. Dette 
kurset er «grunnskolen» i instruktørutdannelsen og etter bestått Fase 1 -kurs kan man være med å 
arrangere og lede utstillingstrening, dressurkvelder osv. I tillegg kan man fortsette videre hvis man 
har lyst til drive med aversjon på rein og sau eller fjelltreningskurs (Fase 2-kurs).   
Mer info om dette finner du på FKF sin hjemmeside (fuglehundklubbenesforbund.no). Hvis du tror at 
dette kan være noe for deg så ta kontakt med Terje på telefon 908 44 513. 
 

Nå trenger HVFK nye dommere! 
Uten dommere så kan ikke klubbene arrangere jaktprøver. Dommerutdannelsen skjer etter ett 
opplegg som er vedtatt på FKFs Fuglehundting. For å kunne starte på denne så må man ha 10 års 
erfaring fra jakt med stående fuglehund. Videre må man ha dressert, eid og ført minst 2 egne hunder 
til premie, dressert og ført hund til 1AK, deltatt i alle klasser og oppnådd premie i VK. Også personlige 
egenskaper, adferd og omdømme vektlegges. 
Oppfyller du disse kriteriene og tror dommergjerningen kan være noe for deg så ta kontakt med 
Svein på telefon 908 59 524 for en uforpliktende samtale.  
 
Husk båndtvang 1.april – 20. august 
I Norge er det en ordinær båndtvang for hunder i dette tidsrommet for å beskytte vilt og bufe i en 
periode hvor de er ekstra sårbare.  
I tillegg har flere kommuner vurdert en utvidet båndtvang til 1. oktober/1. november. Her har bl.a. 
HVFK arbeidet aktivt for å stoppe dette, og vi har lykkes i Evenes, Lødingen, Ibestad, Kvæfjord og   
Tjeldsund kommuner. I Harstad var det et knepent flertall i Formannskapet for en utvidet båndtvang 
til 1. oktober. I slutten av måneden så skal denne saken opp i kommunestyret, men vi tror at vi har 
klart å argumentere så godt mot dette at den trolig ikke vil bli vedtatt. 
  
Det er derfor viktig at vi unngår uheldige situasjoner under den ordinære båndtvangen 1.april – 
20.august og HVFK ber om at alle medlemmer respekter og overholder denne. 
 

Lufteområdet på Heggen 
Vi har et tilbud for klubbens medlemmer med ett inngjerdet lufteområde på Heggen under 
båndtvangsperioden. Foreløpig ligger det snø her, men så snart denne er borte og området er tørket 
noe opp så skal det gjøres dugnadsarbeide her. Bl.a har gjerdet falt ned noen steder og dette må 
ordnes.  
Ansvarlige for Lufteområdet er Veronica og Roger, og de vil annonsere tidspunkt for dugnadene på 
klubbens Facebook- og hjemmeside. Vi håper flest mulig har anledning til å møte opp! 
 

Aversjonsdressur på sau  
Også i år så vil klubben tilby aversjonsdressur på sau i Lofoten, Vesterålen og Harstad-området. For 
Andøy har vi et tilbud i samarbeide med Andøy JFF. Tid og sted vil bli annonsert på klubbens 
Facebook- og hjemmeside god tid i forveien.  



NB! 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! 
 

Meld inn piggtråd i naturen! 
Etter dagens regelverk er det forbudt å sette opp nye gjerder med piggtråd og det er heller ikke lov å 
erstatte gammel piggtråd med ny. 
Men dessverre så ligger det fortsatt mye gammel piggtråd i utmarka som i verste fall kan være farlig 
for både folk og dyr. Hvis du oppdager gamle piggtrådgjerder og ikke klarer å fjerne dette selv så ber 
vi om at dette rapporteres inn til klubben slik at HVFK kan ta ett iniativ for å få fjernet dette (Det vil i 
løpet av kort tid komme en egen link for å melde inn gammel piggtråd på klubbens hjemmeside).  
 
La HVFK få grasrotandelen 
Husk at du kan du støtte HVFK med grasrotandelen når du spiller ett av Norsk Tippings spill. HVFK får 
7 % av innsatsen og grasrotandelen går ikke ut over din innsats eller eventuell premie. Din tilknytning 
til HVFK gjelder frem til du endrer mottaker eller sletter denne. 
 
 
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb 
 
Styret 


