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Årsmøte 
Klubbens Årsmøte ble avholdt på Sortland med 14 medlemmer tilstede. Reidar Håheim, Svein Harald 
Nicolaisen og Erna Sommerhaug ble tildelt HVFKs Gullmerke for det arbeidet de har lagt ned for 
klubb og medlemmer gjennom en årrekke. Følgende nye styre ble valgt:     
 

Leder  Per Jan Strøm   
Nestleder Dann-Roger Olsen  
Styremedlem Berit Hansen   
Styremedlem Anders Holte (kasserer)  
Styremedlem Royer Andre Larsen    

 

Varamedlem Liv Jorunn Karlsen  
Varamedlem Jorunn Murberg Spaun   

 

Klubbmesterskap 
Klubbmesterskapet ble avholdt på Nordmela lørdag 9. februar. Det var et nydelig vær, og til tross for 
lite snø så var det nok ryper til at stort sett alle hadde sjanse på fugl . Klubbmester UK ble LV 
Fjordlandets Juno med eier/fører Liv-Jorunn Karlsen, mens klubbmester i AK ble ES Steinrabbens Shot 
med  eier/fører Reidar Håheim. 
Dagen ble avsluttet med middag og sosialt samvær på Nordmela samfunnshus, med påfølgende 
treningsdag i marka. 
 

Vesterålsprøven, vinter 
Selv om det var færre startende i år enn i 2013 så ble det en trivelig helg på Andøya og Nordmela. 
Det ble servet skreimølja fra det rike havet utenfor på jegermiddagen, tilbakemeldingene var 
hyggelige og hundefolket ønsker seg tilbake neste år. Dessverre ble det ingen premieringsverdige 
situasjoner i VK - finalen. Fra klubbens ble følgende premiert: 
 

IS Hadseløya’s Enya  Finn Arne strandskog  1.VK kval 
ES Ildfoten’s Ibber  Geir Einar Solvang  2.UK 
ES Ildfoten’s L-Raider  Karl Karlsen   3.UK 

 

Lofotprøven 
Mye vær og vanskelige ryper som gjorde at det bare ble en premiering. Allikevel en trivelig prøve, 
god stemning på Statles Rorbuer  og flott gjennomført arrangement av prøvekomiteen.  
 

GS Høgtinden’s Perle-Felicia Geir Vidar Haugen  2.AK  



NM-Vinter 2014/Exit Cup/UK/AK 
Ca 600 hunder og nær det dobbelte antall mennesker preget Andøya den siste uka av mars. Da 
prøven startet var myrene delvis bare, men det lå noe snø langs elver og skogholdt. Etter hvert kom 
det mer snø som ga fine og jevne forhold. Selve arrangementet ble som vanlig avviklet på en flott  
måte av en dyktig NM-komite, og  bare fornøyde deltakere å se fra hele Norges land.  
 

Vinner ble IS g-Tjikkom av Miessevárri med eier/fører Ronny Jørgensen med 1.VK med Cacit og 
kongepokal. Vi gratulerer også Gordonsetter-laget med seier i NM-Vinter lag 2014. Dessverre  fikk vi 
ikke Norgesmesteren i år, allikevel fikk mange av klubbens medlemmer gode premieringer 
 

P   Heinådalens Ask  Jon Dagfinn Aspenes  1.VK kval Exit 
GS Klettkovens Zack Noblige Jan Hugo Holte   1.AK + 1.AK 
IS Tuvberget’s Lillegutt Å’de Royer Martin Larsen  1.AK + 2.AK 
IS Blålappen’s Nikko  Karl Hartvigsen   2.AK 
P  Hopfossen’s Way  Karl Jordan   2.AK 
GS Patjanens Black Beauty Terje Kvilstad   3.AK 
GS Høgtinden’s Eika-Takira Geir-Vidar Haugen  1.UK 
GS Jimbalayas Balto  Gøran Larsen   2.UK + 2.UK 
LV Fjordlandets Juno  Liv Jorunn karlsen  2.UK 

 

Jakthundutstilling på Sortland lørdag 24. 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 Aase Jakobsen og ringsekretær Einar Eliassen. Påmeldingsfrist er 16. mai, og dette må 
gjøres ved å sende inn vedlagte skjema til 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  utstillingen og koster kr 50 pr ekvipasje. 
Mer info på klubbens hjemmeside hvfk.org. For ytterligere spørsmål så kan Royer A. Larsen kontaktes 
på 905 94 367. 

  

Aversjonsdressur på rein 
Årets andre samling ble avviklet 10. mai. Ny samling i august hos Inga Sami Siida.   
 

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 klubbens 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 905 94 367. 
 

Duetrening på Senja 15.-17. august 
Sammen med Fuglehundgruppa til Harstad Jeger og Fiskeforening arrangeres det duetrening 15. – 
17. august  hos Odd Brede Sommarset.  
På samlingen 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. De som deltok i fjor var godt 
fornøyde, les mer om Odd Brede og duetreningen på www.snyfjelletkennel.blogspot.com/   

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
mailto:richard.sletten@hlkbb.no
mailto:rhaahei@online.no
mailto:royer.larsen@trollfjord.no
http://www.snyfjelletkennel.blogspot.com/


Maks 15 deltakere. Pris pr hund er kr 1.000, HVFK subsidierer hvert klubbmedlem med kr 250 slik at 
man betaler kr 750 for en hund, kr 1.750 for to hunder osv. 
 
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 kommer på hjemmesiden. 

 
Melåprøven 23. – 24. august  
Hovedkvarter blir Turistforeningens hytte på Storjorda, og omfatter klassene UK, Ak og VK. Dette er 
en fin, intim prøve hvor det også pleier å være bra med fugl.  
Påmeldingsavgift pr start er kr 400 for UK/AK og kr 450 for VK. Påmeldingsavgiften betales til konto 
4730.05.29590, og på giroen oppgis hundens registreringsnummer, klasse, hvilken dag(er) man 
ønsker å starte samt navn på annen fører enn eier oppgis. Eksempel: 12345/11, UK Lør/Søn, fører Ola 
Nordmann. (Hvis plass oppgi gjerne tlf. og e-postadresse også). 
Påmeldingen er bindende, og ved innbetaling av påmeldingsavgiften så bekrefter man samtidig at 
man er kjent med  de gjeldende reglene for start på fuglehundprøver.  
Hytta vil være åpen fra kl 18 fredag. Det vil være anledning å slå opp telt rundt hytta, og på 
parkeringsplassen er det god plass for campingvogner og bobiler. Mer informasjon kommer på vår 
hjemmeside hvfk.org rundt månedskiftet juni/juli. 
 

Fjelltreningskurs med Hundskolan Vision med Mattias Westerlund 5. – 7. september 
Kurset inneholder en teoridel og en praktisk del, og handler om hvordan man trener sin hund til en 
godt fungerende jakthund samt det praktisk arbeid med dette. Første kursdag gjennomføres som en 
teoretisk gjennomgang/forelesning. Dag 2 og dag 3 blir praktisk jakttrening i fjellmiljø. 

 

Foredrag fredag 5. september  
I forkant av fjellkurset holder Hundskolan Vision v/Mattias Westerlund foredrag om praktisk 
jakttrening kl 18  på Sjøhuset i Gausvik. Hovedtema er trening i fjellet, forberedelse til jakt og 
jaktprøver osv. Her vil det garantert være mye å lære! Foredraget er åpent for alle; deltakere på fjell-
treningen lørdag/søndag har gratis adgang, medlemmer i HVFK kr 150,- og andre kr 200,- 

 

Fjelltrening lørdag 6. og søndag 7. september 
Hovedkvarter blir på Sjøhuset i Gausvik. Deltakerne må overnatte fra lørdag og til søndag. Det vil 
være mulig å overnatte allerede fra fredag, noe soveplasser finnes på Sjøhuset, ellers god plass for 
telt/lavvo og bobil/campingvogn like i nærheten. 

 

Vi vil bruke Statsskogs sine terreng på Melåa og i Kongsvikdalen til fjelltreningen. Det vil være både 
sau og rein i terrengene så gyldige bufebevis må forevises av deltakerne! 
 

Pris for medlemmer kr 1.500 og for andre kr 2.000. Dette inkluderer kurset samt felles middag 
lørdags kveld. Tørrmat til frokost/lunsj, drikke osv må den enkelte ta med selv. 
 

Bindende påmelding skjer ved innbetaling av deltakeravgift til Harstad & Vesterålens Fuglehund-
klubb, Postboks 631, 9486 Harstad konto 4730.05.25950 (Skriv hundens reg. nummer, navn på fører 
og mobilnummer på innbetalingen!). 
 

Påmeldingsfrist: Snarest! Det er maks 12 plasser på kurset, vær rask å melde deg på hvis du ønsker å 
benytte deg av denne muligheten! ` 

 

Kontakt Terje Kvilstad (mobil 908 44 513) hvis du har spørsmål om Fjelltreningskurset. 
 

Medlemskontingent 2014. 
Det er fremdeles noen som ikke har betalt kontigenten for 2014, og minner på om dette ble sendt ut 
i uke 1 fra Norsk Kennel Klub med betalingsfrist 31. januar. (Var vedlagt  NKKs medlemsblad 
Hundesport nr 1.) Kontingenten i HVFK er kr 250 for hovedmedlem og kr 75 for husstandsmedlem. 

mailto:stig-oll@online.no


 

Hva savner du? 
Har du forslag til aktiviteter, klubbtilbud eller annet så vil vi gjerne høre fra deg! Send gjerne 
en e-post til klubben eller ring til 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.  

mailto:terje.kvilstad@hlkbb.no

