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Klubbinfo 3/2021
Årsmøte
Klubbens årsmøte for 2021 er planlagt arrangert på Sortland onsdag 23. februar 2022. I hht
vedtektene sendes ordinær innkalling sammen med sakspapirene til medlemmene senest to uker før
årsmøtet. Om vi kan avvikle et fysisk årsmøte eller om vi må bruke Teams (eller en kombinasjon) vil
bli vurdert fortløpende etter FHI sine anbefalinger. Forslag til saker som ønskes tatt opp sendes
styret innen 26.1.2022.
Årest Klubbhund 2021
HVFK gratulerer Royer André Larsen(eier/fører/oppdretter) med Årest Klubbhund, Norsk
Derbyvinner 2021, IS Hadseløyas Lilly Baluba. Fullstendig oversikt kunngjøres på nettsida til klubben.
Ny fase 3 - instruktør i HVFK
Vi gratulerer klubbmedlem Ernst Evensen som ny Fase 3 – instruktør. Dette gjør at klubben i egen
regi kan kjøre Fase-1 og Fase-2 Instruktør kurs.
Fase-1 Instruktørkurs
Klubben tilbyr nå Fase-1 Instruktørkurs gjennom Ernst Evensen helga 4-6. februar på Heggenkollen i
HJFF’s lokaler. Egen annonse kommer på HVFK’s nettside.
Dressur- og sosialiseringstrening i Harstad
HVFK startet i november opp med dressur- og sosialiseringstrening på mandager i Folkeparken.
Instruktør er Ernst Evensen. Det har vært stort oppmøte og vi har måtte prioritere de yngste
hundene. Treningen starter opp igjen 3. januar 2022 kl 18.
Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet (UK og AK) arrangeres lørdag 12. februar i Vesterålen. Nærmere informasjon
publiseres på klubbens nettside.
Vesterålsprøven 19-20. februar
Hovedkvarter blir på Sortland Camping med Royer André Larsen (905 94 367) som prøveleder. Alle
klasser, og påmelding skjer elektronisk via nkk.no. Mer informasjon om prøven kommer på klubbens
Facebook- og hjemmeside i løpet av kort tid.

Lofotprøven 12.-13. mars
Prøveleder er Vivian Eriksen (901 95 488). Hovedkvarter er ikke booket enda. Alle klasser, men kun 1dags VK. Påmelding skjer elektronisk via nkk.no. Mer informasjon om oppmøte, jegermiddag osv
kommer på klubbens Facebook- og hjemmeside i forkant av prøven.
NM Vinter 2022
Prøven avvikles 31. mars – 3. april med Ketil Sollid (970 93 467) som prøveleder. Hovedkvarter blir
som vanlig på Thon Hotel Andrikken. NM-lag arrangeres 31. mars, NM individuelt 1-3. april og Exit
Cup 2-3 april. Kvalitetsklasser (UK/AK) avholdes alle dagene, dog med noe begrenset kapasitet på
torsdag og fredag. Mer informasjon om oppmøte, jegermiddag osv kommer på klubbens Facebookog hjemmeside.
Aversjonsdressur på rein
Det blir aversjonsdressur på rein lørdag 29. januar hos Inga Siida, Sortland. Pris for medlemmer er kr
300 mens andre betaler kr 400 (betaling kun med Vipps). Påmelding skjer med SMS til Kristin
Solheim, mobil 482 05 404 og må inneholde eiernavn, hundenavn, registreringsnummer, rase, samt
om hunden er strømmet tidligere. I forkant av arrangementet vil det sendes ut informasjon om
oppmøtetid og smitteverntiltak. Alle deltagere er forpliktet til å følge disse.
NB! Før du møter på aversjonsdressur må du en ukes tid i forveien tape en dummy (f.eks. ett stort
batteri) fast på halsbåndet til hunden! Dette bør også sitte på noen dager etter aversjonsdressuren.

Alle arrangementer i regi av HVFK blir gjennomført etter de til enhver tid gjeldende
anbefalinger fra FHI med hensyn til smittevern!
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. Vi vil svært gjerne høre fra deg om hva du savner, kontakt ett av styremedlemmer 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 trenger vi flere og vi er helt sikker på at det finnes flere blant klubbens ca 270
medlemmer som har tid, anledning og lyst til å være med. Du vil få nødvendig opplæring, og vi lover
at det er både artig og lærerikt! Send en e-post til post@hvfk.org eller ta kontakt direkte med en av
de arrangementsansvarlige som er nevnt foran.
Gi grasrotandelen til HVFK
Husk at du kan du støtte HVFK med grasrotandelen når du spiller hos Norsk Tipping. 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.
Styret i Harstad & Vesterålen Fugleklubb ønsker alle to- og firbeinte et riktig Godt Nytt År!
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb
Styret

