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Aversjonsdressur på sau og rein 

I fellesferien arrangeres det ikke aversjonsdressur men vi starter opp igjen i midten av august i 

Lofoten, Vesterålen og Harstad-området. For  Andøya har vi et samarbeide med Andøy JFF. 

Kontaktperson, tid og sted annonseres på klubbens Facebook- og hjemmeside.   

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! Dette bør også sitte på noen dager etter aversjonsdressuren. 
 

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

Melåprøven 21. – 22. august 
HVFK arrangerer den tradisjonsrike Melåprøven med UK/AK begge dager og 1-dags VK på søndag. 
Hovedkvarter blir på Gausvik Sjøhus med Liv-Jorunn Karlsen som prøveleder. Påmeldingsfrist er 6. 
august og skjer elektronisk via nkk.no. 
 

Vesterålsprøven høst 2.-3. oktober 
HVFK arrangerer Vesterålsprøven Høst 2.-3. oktober med UK/AK begge dager og 2-dagers VK med 
CACIT. Prøveleder er Vivian Eriksen og hovedkvarteret blir på Fjordcamp, Kråkbergveien 51, 8475 
Straumsjøen (76 13 76 40). Sett av 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.  
 
Husk båndtvang 1.april – 20. august 
I Norge er det en ordinær båndtvang for hunder nevnte tidsrom for å beskytte vilt og bufe i en 
periode hvor de er ekstra sårbare.  HVFK ber om at alle medlemmer respekter og overholder 
båndtvangen! 
 

Lufteområdet på Heggen 
I begynnelsen av juni ble det utført dugnad over flere dager på lufteområdet. Bl. a ble gjerdet  
reparert samt at man fikk fjernet busker og kratt. Langs det ene gjerdet ble det oppdaget flere rustne 
vinkeljern (gjerde fra krigens dager?) som stakk opp fra bakken, og disse ble sammen med annet  



 
metallskrot man fant fjernet og kastet. På Heggen har vi nå et godt tilbud for hundene vår under 
båndtvangsperioden, og HVFK takker Veronica og Roger sammen med alle de andre som bidro på 
dugnaden! 
 

Det har dessverre vært en ny, uheldig situasjon med en aggressiv, fremmed hund. HVFK presiserer på 
nytt at det på lufteområdet bare er stående fuglehunder (Gruppe 7) som kan være løse. Videre er 
lufteområdet kun åpent for medlemmer av HVFK og HJFF. Medlemmer av andre fuglehundklubber 
kan også bruke området ved ferie eller gjennomreise. Ny plakat er satt opp med de gjeldende regler.  
 

UniQ Hundefor  
UniQ Hundefor er hovedsponsor for HVFK sine arrangementer i 2021 og stiller bl.a opp med 
forpremier til våre jaktprøver og utstillinger. Se prisliste siste side, ønsker du mer informasjon så kan 
du kontakte Trond-Arne Kornbakk på 900 64 075.  
 

Har du fått en premie på hunden i sommer? 
HVFK klarer ikke fange opp alle medlemmer som har blitt premierte på utstillinger eller apportprøver 
i løpet av sommeren. Vår Webmaster er derfor avhengig av å få tilsendt navn på hund, 
registreringsnummer, premie, litt tekst og bilde slik at vi kan publisere dette på klubbens Facebook- 
og hjemmeside. Dette sendes til klubbens e-postadresse post@hvfk.org.  
 

Savner du tilbud og aktiviteter? 
Enten du er en fersk eller erfaren hundeeier så kan det være at du savner aktiviteter og tilbud fra 
HVFK. Stikkord kan være medlemskvelder, duetrening, valpekurs, fjelltreningskurs osv. Vi vil svært 
gjerne høre fra deg om hva du savner av tilbud og aktiviteter, kontakt ett av styremedlemmene eller 
send en e-post til post@hvfk.org.  
 

Vil du være med å bidra? 
Selv om vi allerede har mange dyktige medlemmer som stiller opp for å arrangere jaktprøver, 
utstillinger osv. så er vi helt sikker på at det finnes flere blant klubbens ca 250 medlemmer har tid, 
anledning og lyst til å være. Du vil få nødvendig opplæring og vi lover at det både er artig og lærerikt! 
Send en e-post til post@hvfk.org eller ta kontakt direkte med en av de arrangementsansvarlige som 
er nevnt foran. 
 

Kan du tenke deg å 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 kurset kan man være med på å 
gjennomføre utstillingstrening, dressurkvelder osv. I tillegg kan man fortsette videre hvis man har lyst 
til drive med aversjonsdressur 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 Nina Sjegstad (916 16 854) eller Vanja Jakobsen (991 63 064). 
 

Nå trenger HVFK nye dommere! 
Uten dommere så kan klubbene heller ikke arrangere jaktprøver. Dommerutdannelsen skjer etter ett 
fastsatt opplegg og tror dommergjerningen kan være noe for deg så ta kontakt med Svein på telefon 
908 59 524 for en uforpliktende samtale.  
 

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 ligger det fortsatt igjen mye gammel piggtråd som 

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 så vil HVFK kan ta ett initativ for å få 

fjernet dette.  
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La HVFK få grasrotandelen 

Husk at du kan du støtte HVFK med grasrotandelen når du spiller hos Norsk Tippingl. HVFK får 7 % av 

innsatsen og dette går ikke ut over din innsats eller eventuell premie. Tilknytningen til HVFK gjelder 

frem til du endrer mottaker eller sletter denne. 
 
 

Ha en fin ferie og fortsatt god sommer! 
 
 
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb 
 
Styret 
 
 
 
 

 
 
 

 


