
 

Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb 

 
 

 

 

MEDLEMSINFO 2/2015 
 

 

Årsmøte 

Årsmøte for 2014 ble avholdt i Tines lokaler i Harstad den 25. februar hvor 16 stemmeberettigede 

medlemmer og to observatører møtte.  
 

Som vel en av de få fuglehundklubbene i Norge hadde HVFK en vekst i medlemsmassen med nesten 
20 nye medlemmer. Mange og gode aktiviteter gir flere medlemmer og bl.a. har klubben fått flere 
innmeldinger fra ekvipasjer som ønsker å delta på mandagstreningene i Harstad. 
 

Klubben har god økonomi, og regnskapet for 2014 viste et overskudd på ca kr 79.000. De aller fleste 
av klubbens aktiviteter gikk med overskudd og spesielt bør nevnes inntektene fra aversjonsdressuren 
på nesten kr 23.000.  
 

Medlemskontingenten holdes uforandret, dvs kr 250 for hovedmedlem og kr 75 for husstandsmedlem.  
 

På Årsmøtet ble Richard Sletten utnevnt til Æresmedlem samt at klubbens Gullmerke ble tildelt Geir 

Vidar Haugen og Dann-Roger Olsen.. 
 

Årets klubbhunder 2014 ble 
 

Årets UK-hund   IS Hadseløyas Alex/Royer Andre Larsen 

Årets AK-hund  GS Klettkovens Zack Nobile/Jan Hugo Holte 

Årets klubbhund GS Klettkovens Zack Nobile/Jan Hugo Holte 

 

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb i forkant av Årsmøtet og følgende ble enstemmig valgt: 
 

 Leder, 2 år  Dann-Roger Olsen 

 Styremedlemmer, 2 år Liv-Jorun Karlsen og Royer Andre Larsen 

Varamedlemmer, 1 år Terje Kvilstad og Håkon Myhra 

Leder dommerutvalg, 1 år Kjell A. Myhra 

Valgkomiteen, 3 år Per Jan Strøm 

 

Vesterålsprøven 14.-15. februar 
Hovedkvarter var Haugen Bygdehus på Bø i Vesterålen med Royer Andre Larsen som prøveleder. I år 
var det var en stor svensk deltakelse hvor hele 6 ekvipasjer som hadde tatt turen over grensen. 
 

Pointer Barentsviddas C Nansen med eier Geir Birger Larssen vant søndagens VK-finale med 1VK 
med CK. Gratulasjoner til vinneren, men også andre fra klubben fikk fine premieringer: 

 
1AK   IS Hadseløya’s Izabella  Magnus Dahlgren/Royer Andre Larsen  
1AK + 1AK  IS Tuvberget’s Rusty  Harald Leivseth     
1AK   SV Fallvinden’s D-Scarpa Håvard Grønli     
2AK   ES Varangerrypa’s A-Ivo Asle-Geir Skavdal    
2AK   IS Tuvberget’s Lillegutt Å’de Royer Martin Larsen    
2AK + 2AK  P Hopfossen’s Nero  Raymond Klæboe    
3AK   ES Limingruet’s R Lotte  Dann-Roger Olsen 
3UK  KM Ada   Ronny Jensen      



 

Lofotprøven 7. – 8. mars 

I år var prøvens hovedkvarter lagt til Hagstua med prøveledere Royer Andre Larsen og Dann Roger 

Olsen.  

Lørdag var det mildt sagt utfordrende vindforhold som gjorde det vanskelig for både hunder og førere. 

Rypene var lette, og selv om mange ekvipasjer hadde sjanse på fugl så var det ingen premierte. 
 

På søndag var det bedre vær og følgende av klubbens medlemmer fikk premier: 
 

1 AK   GS Jimbalayas Balto  Gøran Larsen 

2 AK   P Hopfossen’s Nero  Raymond Klæboe/Karl Jordan 

3 AK   P Hopfossen’s Way  Karl Jordan 

1 UK   IS Hadseløya’s Azzo  Reidar Håheim 

 

Gratulasjoner til de premierte og takk til alle som deltok. 

 

Vinter-NM 26. – 29. mars 

Jubileumsarrangementet ble en stor suksess, og kan enklest oppsummeres med det årets NM-vinner 

Ingvar Rødsjø uttalte til vol.no – Man kan ikke sette noe annet enn toppkarakter på mesterskapet her 

og det er utrolig hvordan arrangøren her klarer å gjennomføre mesterskapet på en så ryddig måte. Det 

er bare godord å høre om arrangementet, sier Rødsjø.   
 

I finalen på Skogvoll stilte det 17 ekvipasjer og av disse var det hele fire som representerte Harstad & 

Vesterålen Fuglehundklubb. NM-vinner ble Ingvar Rødsjø med engelsksetteren Berguglas Hi-Trøkk. 

Vinner av NM-lag ble Gordonsetterlaget, mens vinner av Exit Cup ble Bjørn Syversen med engelsk-

setteren Ildfoten’s L-Yukon. Totalt var det over 120 premieringer med mange fine premieringer til 

ekvipasjer fra HVFK. Komplette premielister finnes på hvfk.org. 
 

Som seg hør og bør ble 30-års jubileet skikkelig markert på lørdagens festmiddag med innbudte 

gjester og gaver til de som har vært med siden 1986 (Og mange gode historier!)  
 

Stor takk for en vel utført jobb til prøveleder Arnfinn Abrahamsen, prøvesekretær Richard Sletten og 

ikke minst alle de andre i NM-komiteen som laget et prikkfritt arrangement! 

 

Velkommen til fuglehundutstilling lørdag 23. mai 

Årets utstilling avholdes ved Heggen videregående skole i Harstad.   Dommer er Lena Nordin, Kiruna 

og ringsekretær Heidi Ellefsen, Evenes. Sekretariatet åpner kl. 10.30, mens selve utstillingen starter 

kl. 11. Møt opp i god tid for registrering og utdeling av katalognummer! 
 

Påmelding skjer ved å betale påmeldingsavgift kr 440,- til Harstad & Vesterålens Fuglehundklubbs 

konto 4730.05.25950 samt sende det vedlagte påmeldingsskjema til Kristin Solheim, Storgarden 14, 

9407 Harstad eller kristin.solheim@gmail.com.Valpeshow koster kr 150, og påmelding som over. 

Frist for påmelding er 15. mai, eventuelle påmeldinger etter denne dato må avtales nærmere med 

utstillingsleder. 
 

Det arrangeres ”Barn og hund” ca midtveis i utstillingen og påmelding til dette gjøres på stedet (kr 50,- 
pr ekvipasje). 
 

Området ved Heggen videregående skole har gode parkeringsmuligheter, tilgang til toalett og det blir 

anledning til å få kjøpt kaffe, brus og noe å bite i. For mer informasjon se hvfk.org. Har du spørsmål 

eller trenger andre opplysninger så kan du kontakt utstillingsleder Kristin Solheim på 482 05 404 eller 

Liv-Jorunn Karlsen på 918 81 225. 

https://goo.gl/maps/POj0j
mailto:kristin.solheim@gmail.com.Valpeshow


Aversjonsdressur på rein 
Arrangeres lørdag 9. mai og annonseres nærmere på www.hvfk.org. Siste runde i år blir i august.    

Aversjonsdressur på sau 
Aversjonsdressur på sau starter i slutten av mai så snart føre tillater det, 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 følg med på hvfk.org, for påmelding eller 
spørsmål 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 90594367. 
 

Apportkurs 
HVFK vil starte opp med et nytt apportkurs i Harstad med Frode Risdal som instruktør. Første samling 
blir onsdag 6. mai kl 19 på Stangnes. Kurset er gratis for medlemmer av HVFK. Påmelding og mer 
informasjon hos Liv-Jorunn Karlsen på 918 81 225. 
 

Grasrotandel 
Nå kan du støtte HVFK med grasrotandelen hver gang du spiller ett av Norsk Tippings spill (Bortsett 

fra Flax, Extra og Belago).  
 

Det er enkelt å bli grasrotgiver, du kan tilknytte deg hos en kommisjonær enten ved hjelp av 

organisasjonsnummeret ((HVFK har 999162983) eller så kan du få kommisjonæren til å søke opp 

navnet til Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb. Du kan også bli grasrotgiver via både norsk-

tipping.no eller via mobilspill. Hvis ditt mobilnummer er registrert på ditt kundeforhold hos Norsk 

Tipping kan du sende <Grasrotandelen 999162983> til 2020 for registrering. Meldingen er gratis. 
 

HVFK får 5 % av det du spiller for, og grasrotandelen går ikke ut over din innsats eller eventuell 

premie. Din tilknytning til HVFK gjelder frem til du endrer mottaker eller sletter denne.  

 

Treningsterreng 
Klubben har i flere år snakket om å få et eget treningsterreng. Vet du om noen aktuelle områder eller 
grunneiere som har passende terreng så kontakt Dann-Roger på 900 48 181. 
 

Instruktørkurs 
Klubben ønsker flere nye instruktører og planlegger derfor å starte opp et instruktørkurs slik at vi kan 
gjennomføre treningssamlinger ol med egne krefter.  
For å bli instruktør er det nødvendig med både erfaring og kompetanse. Mer info om dette finnes på 
www.f-k-f.org. I tillegg så instruktørene inngå en skriftlig avtale med klubben. Tror du dette kan være 
noe for deg så ta kontakt med Terje på 908 44 513. 
 

Vil du bli dommer? 

I tillegg til personlige egenskaper, adferd og omdømme kreves det for å bli dommer at man har minst 
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 samt deltatt i alle klasser og oppnådd premie i VK. 
Oppfyller du disse kriteriene og tror dommergjerningen kan være noe for deg så ta kontakt med Kjell 
på  
 

Klubben trenger frivillige! 
Har du litt tid, anledning og lyst til å være med å arrangere jaktprøver, utstillinger osv så trenger vi deg!   
Ta kontakt med Dann-Roger på 900 48 181 for en uformell prat! 
 

Viktig om Medlemsinfo! 
For å spare portoutgifter så blir dette den siste Medlemsinfo som sendes ut pr post. I fremtiden vil 
disse bare bli sendt på e-post til medlemmene eller så kan de leses på klubbens hjemmeside 
www.hvfk.org. For de vi ikke har registrert e-postadressen til så er det viktig at denne snarest sendes  
til terje.kvilstad@hlkbb.no. 

mailto:richard.sletten@hlkbb.no
mailto:rhaahei@online.no
mailto:royer.larsen@trollfjord.no
http://www.f-k-f.org/
http://www.hvfk.org/
mailto:terje.kvilstad@hlkbb.no


Hvis det er noen som ikke har tilgang til verken e-post eller Internett må ta kontakt på 908 44 513 så 
finner vi en løsning.  
 

Har du glemt å betale medlemskontigenten? 
I midten av mars sendte Norsk Kennel Klubb ut purringer til de som har glemt å betale kontingenten 
for 2015. Alternativ kan man betale sitt medlemskap direkte via "Min Side" på nkk.no.  Her kan man 
også gjøre endringer i f. eks adresse, telefon, e-post mm. 
Vi håper at så mange som mulig vil fornye sitt medlemskap i Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb, vi 

trenger dere alle som medlemmer! 

 
 
Styret 
 
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb 
 


