
MEDLEMSINFO 3-2014 

Her er årets siste medlemsinfo med viktige hendelser fremover samt resultater 

og oppsummering fra aktiviteter som er gjennomført i år.  

 

 

 

HUSK; 

 

Årets klubbhund 2014 

Prøvesesongen 2014 er nå slutt, og vi oppfordrer alle klubbens medlemmer med jakt-

premierte hunder om å melde dette innen 25. november pr post til Harstad & Vesterålen 

Fuglehundklubb, Postboks 631, 9486 Harstad eller liv.jorunn.karlsen@smedbakken-

gard.no (e-post). 

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.  

 

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.  

 

Årsmøte 2014 

Klubbens årsmøte for 2014 avholdes onsdag 25. februar 2015 i Harstad. Sted og klokke- 

slett oppgis i årsmøtepapirene som sendes ut i midten av januar.  

 

Dressur-/Lydighetstrening i Harstad  

Dressur- og lydighetstrening starter opp 17. november kl 19 på parkeringsplassen ved 

Kristian Holst. Instruktør er Svein Nicolaisens ledelse.   

 

 

PLANLAGTE AKTIVITETER 1. HALVÅR 2015 

 

 Aversjonsdressur på rein på Sortland 31. januar. 

 

 HVFK Klubbmesterskap, lørdag 7. februar 2015. Det legges også opp til 

fjelltrening/ jakttrening på søndag dersom det er interesse for det. 

 

 Vesterålsprøven Vinter 14.-15. februar. UK – AK - VK 

 

 Lofotprøven 7- 8. mars. UK-AK 

 

 Andøya 26. – 29. mars. Vinter-NM lag & individuelt, Exit-cup, UK – AK 

 

 Utstilling for hunder gr.7 blir i Harstad, 23. mai 2015. 

 

 

Forbehold mot at datoene godkjennes av FKF, for mer informasjon se klubbens 

hjemmeside www.hvfk.org ca 3 uker før arrangementet starter! 

 

 

OPPSUMMERING OG RESULTATER 2014 
 

Klubbutstilling – lørdag 24.5.14 

Utstillingen ble avholdt på Kleiva Landbruksskole. Det var 48 påmeldte hunder. Dommer 

var Aase Jakobsen og ringsekretær Einar Eliassen.  
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Været var litt kaldt, men ellers upåklagelig. Vi hadde ordnet med et stort partytelt, og 

hadde servering av kaffe, vafler, kake, pølser og brus. Det ble arrangert Barn og Hund 

der fem ekvipasjer deltok. Dessverre måtte markeringen av Hundens Dag utgå da 

materiellet fra NKK ikke rakk frem i tide. Det ble en flott dag, og resultatet som følger: 

1. BIS P BARENTSVIDDA'S C NANSEN, EIER GEIR BIRGER LARSSEN 

2. BIS SV Fallvinden's E Mikke, eier Frank Johansen 

3. BIS GS Itza's Kompis, eier Siri Kristine Knudsen 

4. BIS KLM Munsterholken's C Felix, eier Åge Brynjulfsen 

5. BIS LV Fjordlandet's Juno, eier Liv Jorunn Karlsen 

Duetrening på Senja 15. - 17.8.14  

Sammen med Fuglehundgruppa til Harstad Jeger og Fiskeforening ble det arrangert 

duetrening 15. – 17. august hos Odd Brede Sommarset. På samlingen trente man i rolige 

og kontrollerte fuglesituasjoner hvor man kan justere mye av det som har med hundens 

fuglearbeid å gjøre som f.eks. stand, ro og reis. De som deltok i år var godt fornøyde. 

 

Fjelltreningskurs med Hundskolan Vision med Mattias Westerlund 5. - 7. 9.14  

Kurset inneholdt en teoridel og en praktisk del, og handlet om hvordan man trener sin 

hund til en godt fungerende jakthund samt det praktisk arbeidet med dette. Første 

kursdag var en teoretisk gjennomgang/forelesning. Dag 2 og dag 3 ble praktisk 

jakttrening i Statsskog sitt terreng i Kongsvikdalen. Hovedkvarter var på Sjøhuset i 

Gausvik med Terje Kvilstad som kursansvarlig og vertskap sammen med flere av 
klubbens medlemmer. 

Melåprøven 23. -24.8.14 

Terrengene som ble brukt var Melåheia og Kongsvikdalen. Prøveleder var Liv Jorunn 

Karlsen. Hovedkvarteret i år var på Sjøhuset i Gausvik. På grunn av bare 5 påmeldte 

hunder til VK måtte denne avlyses. Tilbakemeldingen fra deltakerne var positive både i 

forhold til terreng med mye fuggel og lokaliteter. En liten og trivelig prøve med totalt 36 

startende hunder. Av klubbens medlemmer ble følgende premierte: 

 
Lørdag      

2UK  IS  Larsneset Lilja  Rune Pedersen  

      

Søndag     

1UK  GS  Høgtindens Aiko Stian Dybvik 

3UK  IS  Larsneset Lilja Rune Pedersen 

2AK  GS  Krabbenesmyras A-Cita Terje Kvilstad 

Vesterålsprøven Høst 2014 

Arrangert 11. – 12. oktober med prøvens hovedkvarter lagt til Ringstad Sjøhus i Bø. 

Prøveleder var Dann-Roger Olsen. På lørdag var det 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:  

 

Lørdag 

2UK  ES Porsangervidda's Mz Lizzi Hans-Mikal Jensen 

2AK  GS Høgtinden's Eika-Takira  Geir-Vidar Haugen 

1AK  IS Hadseløya's Madam Mim  Vivian Eriksen 

2VK  GS Klettkovens Zack Noblige Jan-Hugo Holte 

Søndag 

1AK  IS Blålappens Alfred   Rune Bendiksen 



1AK  IS Hadseløya's Alex II  Royer Andre Larsen 

Jentesamling i Bø  

Den 4. jentesamlingen ble arrangert siste helga i oktober, 25. – 26.10.14 i Bø hos Berit 
Hansen.  

Ni spreke jenter/damer troppa opp på HVFK’s årlige jentesamling, med standtrening på 

due som første økt lørdag. All honnør til Kjell A. Myhra som velvillig stilte sine brevduer 

til disposisjon! Etter en spennende treningsøkt på myrene kunne årets «turteldue» kåres, 

nemlig Anita Skavdal med «Raite».  

Etter en velfortjent lunsj på Ekspedisjonen på Sortland, gikk turen videre til småbruket til 

Berit og Arne i Bø. Her ble det leirdueskyting, samt dressur- og apporttrening til mørket 

omsluttet oss fullstendig. Da var det tid for fellesmiddag med godt drikke og påfølgende 

boblebad i jakuzzien! Kvelden ble avsluttet i grillhytta med gode historier, hundeprat og 

veldig fornøyde jenter. 

Søndag startet med et strålende vær, godt egnet for søkstrening i terrenget. Vi benyttet 

hele dagen utendørs og hundene fikk prøvd seg i flere omganger. Kanskje litt lite rype, 

men samtlige hunder hadde likevel sjans på fugl. Dette var kjempegod trening for både 

hund og fører! Hele opplegget er supersosialt, uten prestasjonspress og kan varmt 

anbefales til alle jenter som er glad i hund og friluftsliv! 

 

Deltakere var Berit Hansen, Anita Skavdal, Laila Lockert, Vivian Eriksen, Gry Karlsen, 

Kristin Benjaminsen, Ingvill Richardsen, Randi Kari Olsen, Cecilie Ingebrigtsen. 

 

Takk til alle frivillige som har stilt opp og sørget for trivelige og 
utmerket gjennomførte prøver og arrangement. 
 

 

 

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.  



 


