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 Vesterålsprøven 10. - 11. oktober 2015.  

Prøveleder var Royer Andre Larsen og hovedkvarterer var lagt til Haugen Bygdehus, Bø i 

Vesterålen.    
 

Ryktene om gode terreng med mye ryper kombinert med rimelig overnatting ga stor 

påmelding med totalt 140 startende ekvipasjer. Det ble delt ut 15 premier, og vinner med 

1VK med CACIT ble ES Høgmyrstuas Isa til Stig Kvernmo.  I tillegg fikk følgende av HVFKs 

medlemmer premier: 
 

1.VK kval IS Tuvberget’s Lillegutt Å’de  Royer Martin Larsen 

3.VK kval ES Varangerypa’s A-Ivo   Asle Geir Skavdal 

1.AK + 2.AK P  Hopfossen’s Nero   Raymond Klæboe 

2.AK  B  Vinterfjellets Frøya   Rolf Igeland 

3.AK  ES Limingruet’s  R Lotte  Dann-Roger Olsen 

2.UK  ES Harstadåsen’s  Simply the best Hugo Stokkan 

2.UK  ES Md’s S R Tyson   Hjalmar Johansen 
 

HVFK gratulerer premievinnerne og takker prøvekomiteen med Royer i spissen for et flott 

gjennomført arrangement som også ga et flott økonomisk resultat! 

 

Jentesamlinga 

Dette er blitt et populært, årlig arrangement, og siden det var hele 10 jenter som ville delta 

så måtte Jentesamlinga flyttes fra Berit Hansens småbruk og til større lokaler på Trinetun. 

På fredag var det Bli-kjent kveld med felles middag og hundeprat utover kvelden. På lørdag 

var det først leirdueskyting før man dro ut i marka og trente hund. Selv om været ikke var på 

deltakernes side så var det flott arrangement som Berit hadde satt sammen. Til neste år blir 

Jentesamlinga arrangert med Sjøhuset i Gausvik som base.   

 
Klubbmesterskapet 
Klubbmesterskapet ble arrangert på Reinshaugen med Kjell A. Myhra som dommer. I UK 
stilte seks ekvipasjer mens ni startet i AK.  
Det deltok også seks utenfor selve konkurransen som ønsket å få et innblikk i jaktprøve-
sporten. I tillegg var det også med ett par observatører som hadde for unge hunder til å gå 
en hel dag i marka! Selv om det var stort sprang i alder for hundene (yngste var 6 måneder 
og eldste 11 år!) holdt samtlige ekvipasjer et godt nivå. Interessen for trening med kyndig 
instruktør var stor og bør gjentas jevnlig som et tilbud til klubben ferskeste medlemmer.  



Verken været eller rypene var med oss under avviklingen av klubbmesterskapet men P 
Hopfossen’s Nero (Eier Raymond Klæboe/Fører Hjamar Johansen) tok vare på sin sjanse og 
ble klubbmester i AK. I UK var det mange gode søkere men dessverre ingen premierte.  
 
Årets klubbhund 2015 
Nå er prøvesesongen slutt, og vi oppfordrer alle klubbmedlemmer som har jaktpremierte 
hunder om å melde dette innen 20. november pr e-post til livjka@broadpark.no eller vanlig 
brev til Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb, Postboks 631, 9486 Harstad.  
Det kåres vinnere i UK, AK og Årets klubbhund. 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.  
 
Årsmøte 2015 
Klubbens årsmøte for 2015 avholdes onsdag 17. februar 2016 på Sortland. Sted og tid 
kommer i årsmøtepapirene som sendes ut i midten av januar.  
 
Dressur-/Lydighetstrening i Harstad  
Dressur- og lydighetstrening starter mandag 4. november kl 19 på parkeringsplassen ved 
Kristian Holst. Instruktør er Svein Harald Nicolaisen.   

Jaktprøver i 2016 

Etter koordinering av Samordningsutvalget har HVFK søkt om å få arrangere jaktprøver på 
følgende datoer: 
 

13.-14. februar Nordmela UK/AK/VK 
05.-06. mars  Lofotprøven UK/AK/VK 
17. mars  Andøya, Vinter-NM Lag 
18.-20. mars  Andøya, Vinter-NM individuelt + UK/AK 
19.-20. mars   Andøya, Exit-Cup 
20.-21. august  Melåprøven UK/AK 
08.-09. oktober Vesterålen vinter UK/AK/VK 

 

Vi må ta forbehold mot at datoene godkjennes, se terminlista eller klubbens hjemmeside 

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

 
Klubbutstillingen 
I 2016 arrangeres klubbutstillingen på Sortland den 28. mai. Sett av datoen allerede nå! 
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