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Klubbmesterskap 
Årets klubbmesterskap ble arrangert lørdag 10. februar med Reinstad Grendehus i Hognfjorden som 
hovedkvarter. Dommere var Kjell A. Myhra, Svein Elvenes og Reidar Håheim med Magnus Dahlgren og 
Royer A. Larsen som settedommere. Kjøkkengjengen bestod av Annika Holmstrøm, Monica Johansen, 
Hans-Einar Eriksen og Vivian Eriksen som sørget for topp mat og god stemning gjennom hele helga! 
Det var 31 startende hunder og klubbmestere ble GS Jimbalayas Chili med Trond-Arne Kornbakk i UK, 
og P Nyheimgutens Thunder med Roger Liavik i AK. HVFK gratulerer! 
 

På søndag ble det arrangert en treningssamling med 18 ekvipasjer fordelt på 3 partier. Instruktører var 
Magnus Dahlgren, Tom Slettbakk og Royer A. Larsen. Mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne gjør 
at klubben vil prøve å arrangere slike samlinger flere ganger!   
  
Årsmøte for 2017  
Årsmøte ble arrangert lørdag 10. februar på Reinstad Grendehus i Hognfjorden med rundt 20 
fremmøtte. Klubben hadde en fin vekst i fjoråret og hadde ved årsskiftet 208 medlemmer. Økonomien 
er fortsatt meget god og med et overskudd på vel 215.000 kroner fikk styret en velfortjent applaus. 
 

Det nye styret består av leder Liv-Jorunn Karlsen, styremedlemmer Anders Holte kasserer (kasserer), 
Håkon A. Myhra, Royer Andre Larsen (nestleder) og Tom Slettbakk (sekretær). Varamedlemmer er 
Roger Liavik og Terje Kvilstad. Videre er Svein Elvenes leder av dommerutvalget og Per Jan Strøm leder 
av valgkomiteen. 
 
Instruktørkurs 

Klubben arrangerte FKFs Fase 1 instruktørkurs 19.-23. januar i Gausvik med Stein Nilsen fra Tromsø 

som instruktør. Deltakere, hvor samtlige bestod eksamen som FKF Fase 1 instruktører var Annika 

Holmstrøm, Hans Einar Eriksen, Hans Mikkelborg, Kristin Solheim, Liv-Jorunn Karlsen, Magnus 

Dahlgren, Reidar Håheim, Royer A. Larsen og Svein Thore Engen.     

  

Vesterålsprøven  
Hovedkvarter var lagt til Hognfjorden Grendehus med Royer A. Larsen som prøveleder. Med seg i 
prøvekomiteen hadde han Annika Holmstrøm, Liv-Jorun Karlsen, Monica Johansen, Hans-Einar Eriksen, 
Reidar Håheim, Vivian Eriksen og Malfred Slydal.  
Som vanlig et godt gjennomført arrangement med totalt 102 startende hunder som fikk 22 premier i 
for anledningen ganske snøfattige Vesterålen-terreng. VK-finalen ble vunnet av ES Seterfjellet’s Calli til 
Rune Hansen og komplett premieliste finnes på hvfk.org. 
 
Lofotprøven 
Prøven ble arrangert 10.-11. mars med Storfjord Grendehus, Stamsund som hovedkvarter. Prøveleder 
var Royer A. Larsen som hadde med seg Hans-Einar Eriksen, Reidar Håheim, Tom Slettbakk og Vivian 
Eriksen i prøvekomiteen. Malfred Slydal gjorde en kjempeflott jobb med live-oppdateringer på 
Facebook etter hvert som det skjedde noe ute i partiene. 
Totalt 85 startende hunder og 15 premier. Vinner av 1-dags VK var P Nyheimgutens Thunder til Roger 
Liavik med 1VK m/CK. Komplett premieliste finnes på klubbens hjemmeside. 
 



Aversjonsdressur   
Vi håper å få til en aversjonsdressur på rein i begynnelsen av mai. Aversjonsdressur på sau starter i 
slutten av mai så snart vær og føre tillater det. Tid og steder annonseres som vanlig på klubbens 
hjemmeside.  
 

Før du møter på aversjonsdressur må du tape en dummy, f.eks. ett stort batteri, fast på hundens 
halsbånd. Dette bør også sitte fast på halsbåndet noen dager etter at hunden har vært på 
aversjonsdressur. 
 

Kommende arrangementer  
22. mars   NM-Vinter Lagkonkurranse, UK/AK.   
23. mars  NM-Vinter VK kvalifisering, UK/AK.  
24. mars   NM-Vinter VK semifinale, Appetitt Exit Cup, UK/AK. 
25. mars   NM-Vinter finale, Appetitt Exit Cup finale, UK/AK.  
26. mai   Utstilling stående fuglehunder gr. 7 på Stokmarknes.  
29. juni – 1. juli  Apportprøvehelg. 
10.-12. august  Duetrening.  
 

På klubbens hjemmeside hvfk.org finner du mer info om arrangementene, påmeldingsfrister osv.!  
 
Apportprøvehelg 29. juni – 1. juli! 
Klubben har allerede noen aktive medlemmer som har tatt premier i denne konkurranseformen.  

Apportprøver 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 dette også god trening for samarbeidet mellom deg og 
hunden som du vil ha nytte av på både jakt og jaktprøver.  
For å få flere interesserte og med på dette planlegger klubben en apportprøvehelg i Lødingen-området. 
Vi har vært heldige og fått en kyndig apportprøvedommer som instruktør. Fredags ettermiddag brukes 
til teori (vannarbeid, sporarbeid og søkapport), lørdag brukes til trening av egen hund og på søndag 
arrangeres et klubbmesterskap.  
NB! For å unngå misforståelser så er ikke en apportprøve det samme som den apporten man kjenner 

fra jaktprøver i AK eller VK. Dette er en egen konkurranseform som du kan lese mer om i det vedlegget 

som følger dette nyhetsbrevet. 

Både foredraget fredag, trening lørdag og klubbmesterskapet er åpent for alle interesserte enten man 

bare er litt nysgjerrige og vil lære mer om apport eller ønsker å delta på apportprøver.  

Klubben har som mål å arrangere en ordinær apportprøve i 2019. Kontaktperson for dette 

arrangementet er Tom Slettbakk, mobil 905 71 151. 

 

Duetrening 10. - 12. august 

HVFK har booket duetrening hos Odd Brede Sommerset på Snyfjellets kennel, Øveråsen på Senja (ligger 
ca 15 km fra Finnsnes).  
Her får vi rolige og kontrollerte fuglesituasjoner hvor man kan justere mye av det som har med hundens 
fuglearbeide å gjøre. Dette blir en flott mulighet til å få hunden klar til høstens jaktprøver og rypejakt. 
Odd Brede er en dyktig instruktør så i tillegg til selve duetreningen vil du også få mange gode råd og 
tips om hund, trening og dressur i løpet denne helga! 
Det er plass til bobil, campingvogn og telt på området. Det finnes også grillhus og utedo her. Andre 
alternativer for overnatting er Senja Camping eller Senja Hotell.  
Kontaktperson for dette arrangementet er Terje Kvilstad, 908 44 513. 
 

Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb 
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