
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb 

 

MEDLEMSINFO 3-2013 

Endring i Styret 
Geir Birger Larssen har valgt å trekke seg som formann i klubben, og frem til det kommende 
Årsmøtet vil nestformann Per Jan Strøm fungere i vervet. 
 

Årsmøte 2013  
Klubbens årsmøte for 2013 avholdes onsdag 19. februar 2014 på Sortland. Sted og klokke-
slett oppgis i  årsmøtepapirene som sendes ut senere.  
 

Årets klubbhund 2013 
Prøvesesongen 2013 er nå slutt, og vi oppfordrer alle klubbens medlemmer som har 
jaktpremierte hunder om å melde dette innen 15. november til terje.kvilstad@hlkbb.no 
Oppgi prøvested, dato og premiegrad. De som er premierte i 2 eller 3-dagers VK må huske 
å oppgi antall startende hunder første dag. Poenggiving som for Norges Cupen. 
  
Klubbutstillingen 
Klubbens utstilling for hunder gr. 7 ble avviklet på Kleiva Landbruksskole den 25. mai med 48 
påmeldte hunder fordelt på 6 raser. Stor honnør til Royer Andre Larsen som med gode 
medhjelpere som på kort varsel trådte til og avviklet utstillingen. Av klubbens medlemmer 
kan nevnes følgende premieringer:  
 

ES BIM Slottviddas I M Grei   Per Leif Pedersen 
GS BIM Klettkovens Zack Noblige  Jan Hugo Holte 
IS BIR Tuvbergets Dina   Finn Strandskog 
IS BIM Vieksas Sealgaire   Sigurd Tore Pettersen 
P  BIR Rypejægerens Sassicaia  Ketil Sollid 
P  BIM Vildtmandens Waldemar  Rune Strandskog 

 

Melåprøven  
Ble arrangert 24. – 25. august med Turistforeningens hytte på Storjorda som hovedkvarter. 
På fredag kveld holdt Svein Elvenes foredrag for nye 6-7 ferske jaktprøvedeltakere.  
I tillegg til Melåheia ble også Statsskogs terreng i Kongsvikdalen benyttet. Det var bra med 
fugl, men varmt og tørt vær gjorde det trivelig for førerne men desto vanskeligere for 
hundene. Av klubbens medlemmer ble følgende premierte: 

  

 IS Tuvbergets Lillegutt Royer Martin Larsen  2UK 
 ES Smølarypas Tics  Anders Holthe   2AK 

 

Vesterålsprøven Høst 
Arrangert 12. – 13. oktober med prøvens hovedkvarter til Ringstad Sjøhus i Bø. På lørdag var 
vanskelige forhold på grunn av mye nedbør. Allikevel ca 20% premieringer og ca 140 fugl ble 
observert i løpet av dagen. På søndag var været bedre og rypene fremdeles på plass.  
Av klubbens medlemmer ble følgende premierte: 
 

IS Hadseløyas Alex II  Royer Andre Larsen  1UK 
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ES Harstadåsens Linnie Hugo Stokkan   3UK 
IS Björnåns E Speed Triple Magnus Dahlgren  1AK 
IS Snyfjelelts Nm-Red Wilma Gjøran Sommerset  1AK  
IS Hadselsøyas Tooraloo II Royer Martin Larsen  2AK 
IS Tuvbergets Dina  Finn Strandskog  2AK 
ES Kågens Ero   Per Jan Strøm   1VK Cacit finale 

 

Jentesamling i Bø 
I helgas samling i Bø er det påmeldt 8-10 deltakere. Kari Marie Sandvik er 
instruktør/foredragsholder, og på programmet står bl.a. leirdueskyting og trening i 
terrenget. Flott initiativ og opplegg fra primus motor Berit Hansen.  
 

Medlemsmøte 
Styret prøver å få til et medlemsmøte på Sortland i midten av november for nye og gamle 
medlemmer. Det arbeides med å få tak i en dyktig foredragsholder, tid og sted annonseres 
på klubbens hjemmeside.  
 

Aktiviteter i 2014 
Styret i HVFK har planlagt de følgende aktiviteter det kommende år (Forbehold mot at 
datoene for jaktprøvene blir godkjente av FKF).  
 

HVFK Klubbmesterskap  8.-9. februar 
Vesterålsprøven Vinter 15.-16. februar 
Lofotprøven   8.-9. mars 
NM Vinter   27.-30. mars 
Utstilling   24. mai 
Melåprøven   23.-24. august 
Vesterålsprøven, Høst 11.-12. oktober 

 

Aversjonsdressur 
Det er planlagt aversjonsdressur på rein lørdag 1. februar hos Inga Siida. Annonseres 
nærmere på klubbens hjemmeside primo januar.  
Aversjonsdressur på sau starter i slutten av mai i Lofoten, Vesterålen og Harstad. Også her 
kommer nødvendig info om påmelding, tid og sted på klubbens hjemmeside.  
 

Medlemskontingent 2014. 
Kontingentkrav sendes ut i uke 1 fra Norsk Kennel Klub med betalingsfrist 31. januar. Merk 
at denne giroen er vedlagt NKKs medlemsblad Hundesport nr 1. Kontingenten i HVFK er kr. 
250 for hovedmedlem og kr 75 for husstandsmedlem. 
 

Dressur-/Lydighetstrening i Harstad 
Starter opp senere i høst under Svein Nicolaisens ledelse. Kunngjøres på hvfk.org. 
 
 

Hilsen styret 
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb 
 
 

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 og medlemmene våre, og minst mulig 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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