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NB! På vår hjemmeside hvfk.org har det i en periode i vinter vært en feil som har medført at henvendelser via 
kontaktskjemaet ikke har blitt videresendt. Har du gjort en henvendelse og ikke fått svar så ta kontakt igjen!  

 
 
Årsmøte 
Klubbens Årsmøte ble avholdt i Harstad 20. februar med 17 medlemmer tilstede. I nytt   
styre ble Geir B. Larssen valgt som leder (for 2 år), Per Jan Strøm og Royer Andre Larsen som 
styremedlemmer (2 år) og Tor Kristian Asvald og Berit Hansen som varamedlemmer (1 år).     
I tillegg sitter Dann-Roger Olsen og Terje Kvilstad i styret (valgt i 2012). 
 

Klubbmesterskapet 9. – 10. februar 
Klubben hadde leid Nordmela Samfunnshus som hovedkvarter for klubbmesterskap og 
rasematch. Hele 34 hunder stilte til start lørdag i et vakkert vintervær. Variert, og litt tungt 
føre, samt lette ryper gjorde sitt til at det ikke ble enkelt for hundene denne helga. Det ble 
ikke kåret klubbmester i UK eller under rasematchen på søndag, men i AK ble NJCH 
Harodalen's Figo til Arnfinn Abrahamsen klubbmester.  
Vaffeljernet var i full sving hele helga, og lørdag serverte Erna og Geir kjøttsuppe når 
partiene var vel nede fra marka. Både gamle og nye medlemmer hadde satt av helga, og det 
var  et trivelig klubbmesterskap med mange gode historier og god stemning. 
 

Vesterålsprøven 16. –17. februar 
Hovedkvarter var Nordmela Samfunnshus, og omfattet klassene UK, AK og 2 dagers VK. På 
lørdag var det lavt skydekke, noe varierende med ryper i terrengene og til dels lett fugl. 
Søndagens VK-finale gikk på Skogvoll nord. Det var godt med fugl og tungt føre. Først lette 
snøbyger, etter hvert klarnet det opp. Rypene var ganske medgjørlige, og med fire 
premieringer ble det en flott dag i marka. I kvalitetspartiene ble det både lørdag og søndag 
oppnådd tre premier. Prøveleder var Royer A. Larsen som sammen med sine medhjelpere 
gjennomførte et flott arrangement.  Av klubbens medlemmer fikk følgende premier: 

 

1UK  ES Slottsviddas I M Grei  Per Leif Pedersen  
2AK  IS  Md’s Sn Penny   Magnus Dahlgren 
2AK  IS  Hadseløya’s Tooraloo  Hans Einar Eriksen 
1AK  P   Rypejægerens Sassicaia  Ketil Sollid  

 4VK  IS  Hadselsøyas Nero   Magnus Dahlgren 
 

Lofotprøven 2. – 3. mars 
Hovedkvarter var Statles Rorbuer i Mortsund. Etter mange dager med mye regn snudde 
været på fredag, og prøven kunne arrangeres i ett par kuldegrader og fint vær. Regnet hadde 
fjernet det meste av snøen, og på et av terrengene var det faktisk «høstføre» uten ski.  
Lofot-rypene var imidlertid både på plass og i tillegg ganske samarbeidsvillige, noe som 
gjorde at vi fikk mange flotte premier. Som seg hør og bør når man er i Lofoten i mars så var 
jegermiddagen blodfersk mølje. Flott gjennomført arrangement av prøveleder Mikal 
Stenhaug og Richard Sletten. Av klubbens medlemmer fikk de følgende premieringer: 



1UK + 2UK  IS  Tuvbergets Lillegutt   Royer M. Larsen 
1UK   ES Slottviddas I M Grei   Per Leif Pedersen 
2UK   P   Barentsviddas Nansen   Geir Birger Larssen 
1AK   P   Vildtmandens Waldemar   Rune Strandskog 

 

NM-Vinter Andøya 22.-24. mars 
HVFK og Andøya stod i sentrum for fuglehundentusiaster fra hele landet da NM-Vinter ble 
arrangert med Andrikken hotell som hovedkvarter. Og selv om kanskje ikke værgudene var 
100 % på vår side ble det ellers et prikkfritt mesterskap med mange lovord både fra 
deltakerne og dommere om arrangement og terrengene som man konkurrerte i. 
Arrangementet fikk god pressedekning hos på bl.a. vol.no, NRK og diverse lokalaviser. 
I tillegg til positive sponsorer, ligger det ligger mange dugnadstimer både i forkant, under og 
etter de fire dagene mesterskapet pågår fra prøvekomiteens medlemmer. Uten denne 
innsatsen hadde det ikke vært mulig for klubben å arrangere NM-Vinter. Stor takk til disse! 
 

Og når klubben i tillegg fikk årets norgesmester i Pointer Barentsvidda's B Sortebill og Geir B. 
Larssen så kan vi konkludere at det 28. NM-Vinter NM ble en stor suksess! I tillegg fikk andre 
av klubbens medlemmer de følgende premieringer: 

 

1UK + 2UK GS Patjanens Black Beauty  Terje Kvilstad 
2UK   ES Slottviddas I M Grei   Per Leif Pedersen 
2UK   IS  Tuvbergets Lillegutt   Royer M. Larsen 
1AK   ES Fjellviddas Tess   Svein Elvenes 
2AK   P  Hopfossens Nero   Raymond Klæboe 
2AK   P  Hopfossens Nero   Raymond Klæboe 
3AK  IS Hadseløyas Tooraloo  Royer M. Larsen 

 

Lydighetstrening 
I Harstad har Svein Nicolaisen ledet treningskveldene ved Plantasjen med kyndig hånd. Det 
har vært godt oppmøte med 8 – 12 deltakere gjennom hele vinteren. Sesongens siste 
lydighetstrening blir tirsdag 30. april. 
 

Jakthundutstilling på Sortland lørdag 25. mai 
Utstilling er flyttet fra Harstad til Kleiva Landbruksskole (ligger ca. 10 km fra Sortland bru mot 
Stokmarknes). Området er skiltet ved veien, har gode parkeringsmuligheter, tilgang til 
toalett, og det vil være anledning til å kjøpe kaffe, brus og noe å bite i. 
Dommer er Harald Aune og ringsekretær Anne Haugstvedt. Påmeldingsfrist er 15. mai, og 
dette skjer på eget skjema (vedlagt) som sendes Royer A. Larsen, Postboks 125, 8455 
Stokmarknes. 
Påmelding på utstillingen koster kr 425, mens valpeshowet koster kr 150 pr. hund. Dette 
betales til HVFKs konto 4730.05.25950 samtidig som påmeldingsskjemaet sendes. I løpet av 
dagen arrangeres Barn og hund, påmelding gjøres på stedet og koster kr 50 pr ekvipasje. 
Mer info om utstillingen, påmeldingsskjema osv finnes på klubbens hjemmeside hvfk.org. 
For ytterligere spørsmål så kan Royer A. Larsen kontaktes på 905 94 367. 
  

Aversjonsdressur på rein.  
Lørdag 11. mai kl. 11 blir det aversjonsdressur på rein hos Inga Sami Siida som ligger 2-3 km 
nord for Sortlandsbrua (mot Andenes) Det er en lavvo på området, og det blir mulig å få 
kjøpt både bålkaffe og samiske retter.  

http://maps.google.no/maps?q=kleiva,+sortland&hl=no&ll=68.651775,15.305672&spn=0.017216,0.097761&sll=64.55875,17.70995&sspn=21.177487,100.107422&t=m&z=14&iwloc=lyrftr:m,6564900805202897789,68.649338,15.277004


Pris pr. hund for medlemmer er kr. 300 mens de som ikke er medlemmer må betale kr. 400. 
Påmelding til Richard Sletten på e-post richard.sletten@hlkbb.no eller mobil 995 29 605.  
(NB! De som skal på 2. gangs strømming vil bli kontaktet) 
 

Aversjonsdressur på sau.  
Aversjonsdressur på sau starter så snart føre tillater det. Vi regner med at vi kommer i gang 
på slutten av mai måned, følg med på vår hjemmeside for sted og dato. 
Pris pr. hund for medlemmer er kr. 250 mens de som ikke er medlemmer av klubben må 
betale kr. 350. For informasjon, påmelding mm 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. 
  

Duetrening på Senja 
Fuglehundgruppa til Harstad Jeger og Fiskeforening planlegger duetrening 21.-23. juni  hos 
Odd Brede Sommarset, og inviterer medlemmer fra Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb til 
å delta. 
På duetreningen vil man få rolige og kontrollerte fuglesituasjoner hvor man kan justere mye 
av det som har med hundens fuglearbeide å gjøre som f.eks. stand, ro og reis. Les mer om 
Odd Brede og duetreningen på www.snyfjelletkennel.blogspot.com/   
Pris pr hund er kr 1.000, og det er god plass til bobil, campingvogn og telt på området. 
Kontaktperson er Stig Olav Larsen og påmeldingsfrist er 1. juni (Bruk e-post stig-
oll@online.no). Mer info om samlingen kommer på www.harstadjff.no 
 

Apportkurs 
Vi vil prøve å arrangere et apportkurs i Harstad i løpet av våren hvis det er interesse for det. 
Instruktør er Frode Risdal. Det vil være et begrenset antall plasser, påmelding til Terje 
Kvilstad, e-post terje.kvilstad@hlkbb.no eller mobil 908 44 513. 
 

Melåprøven 24. – 25. august  
Hovedkvarter blir Turistforeningens hytte på Storjorda. Prøven omfatter kun UK og AK, og er 
en fin, intim prøve hvor det også pleier å være bra med fugl.  
Vi har registrert at det er mange ferske hundeeiere, og spesielt for disse vil vi prøve å lage et 
lite program allerede fredags ettermiddag med tips og råd om fuglehunder og prøver.  
Mer informasjon om Melåprøven kommer på vår hjemmeside hvfk.org rundt månedskiftet 
juni/juli. 
 

Hva savner du? 
Har du forslag til aktiviteter, klubbtilbud eller annet så vil vi gjerne høre fra deg! Send gjerne 
en e-post til sekretær eller ta en prat med ett av styremedlemmene. 
 

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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