
Harstad og Vesterålen fuglehundklubb 

Styremøte 
Onsdag, 2.5.18 Kl 18.00 

Sted: Lødingen næringshage. 

 

 
 

Til 

stede: 

Svein Elvenes, Terje Kvilstad (vara for Håkon), Anders Einar, Liv Jorunn, Royer 

Andre, Tom Slettbakk. 

 
Fravær: 

 
Håkon A. Myhra, Roger Liavik 

 

 

 
Sak Tema Vedtak Ansvar 

33/18 Gjennomgang og 

godkjenning av 

referat fra 07.03.18 

Kommentar fra styre. Styre bør legge 

«Sponsor» til en komitê. 

 

Terje følger opp muligheten for at Anicura 

kan avholde kurs/foredrag fredag før 

Melåprøven, eller andre datoer. 

NM 2019 blir avholdt 28-31.03.2019. 

 
Båndtvang: Sjekk ut status med Roger, 
hva er kommunisert mot grunneierlaget 
om hva HVFK gjør i denne saken. 

 

 

 

Terje 

 

 

 

 

 

Liv Jorunn 

34/18 Kurs for nye 

aversjonsinstruktører 

Kurset er 16 timers teori. Eksamen. Før 

man kan praktisere. 

 

Liv Jorunn sjekker ut med instruktører, for å 

prøve å få kjørt kurs i regi av HVFK. Liv 

Jorunn følger opp saken videre. 

 
Fremtidige avresjons intr. I 
Harstad/omegn. Kan bidra under 
strømming som observatører, og en slags 
opplæring i rammene rundt. 

 
Styre godkjenner at HVFK dekker 
kursutgiftene (800kr) for fase 1 kurs via 
Ofoten FK for Tom Slettbakk. 

 

35/18 Dommerutdanning 
referatsak 

Dommerutvalget hadde møte med 

dommerelvene i Lødingen i april. 

Elevene ble forberedt på utdannings løp. 

Mulig en kandidat som må droppe ut, pga. 

jobb situasjon. 

 

Styre er enig om at HVFK dekker alle 

reiseutgifter ifm. dommer utdanning (etter 
rimeligste metode). 

 



   
Svein tar med seg enda noen nye navn 
som aktuelle kandidater til dommer møte. 

 

31/18 Fuglehundting i 

Bodø: HVFK har 3 

stemmer 

Liv-Jorunn, Håkon og Svein Elvenes deltar i 
Bodø. 

 
Dommerutvalget går gjennom forslaget på 
endringer i prøve reglementet slik at 
dommerutvalget legger linja for på 
hvordan det skal stemmes. 

 

10/18 Aktiviteter 2018 Duetrening: 

Vi annonserer med ca 10 plasser på 

samlingen, og Hver hund betaler kr. 

1.200, HVFK subsidierer hver deltakende 

hund med kr 300 samt kjøper inn ett par 

sekker ved, grillkull, tennvæske og kaffe. 

Kostnad HVFK ca kr 3.500,- 

 
Kurs/intro til Apport prøve. 
Sted: Lødingen, Kåringen. 29.06. – 01.07. 

5 påmeldte. 

 

Sende søknad til kommunen ifht. 

Bandtvang. 

 

Pris: 

klubbens medlemmer 0,- 

ikke medlemmer: 300,- kr 

 

Utstilling 26.5. 

Legg ut lenke på Facebook. Om Ny i 

Ringen. 
Info om sosialt rundt dette. 
Tom og Royer Andre ordner dette. 

 

Terje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom 

 

 

 

 

 

 

Tom / RA 

12/18 Nettsiden Håkon og Royer legger ut info om 
utstillingen i mai 2018. Det legges ut lenke 
til NKK/Ny i ringen. 

RA/ Tom 

36/18 Instruktøravtaler Instruktør avtaler tegnes med hver enkelt 

kandidat. Kandidatene får dekket kr 2,50 

per km ved kurs etc. 

Liv Jorunn 

37/18 Aversjonsdressur på 
rein 5.mai 
Sau. 

Richard, Svein Harald og Kjell kjører i gang 
aversjons dressur. 

 

Anders 

Einar 

38/18 Klubbinfo Sendes ut ila uke 18. Terje 

39/18 Innkjøp av pc til 
prøver etc. 

Vi kjøper inn ny PC før høsten. Tom/Håkon 

40/18 Rype telling Terje informerer, Grytøya grunneierlag 

har henvendt seg til HVFK om klubben er 

interessert i samarbeid om rypetelling. 
styre er positiv til dette. Grytøya 

 

Terje 



  grunneierlaget skal ha styremøte i mai, og 

årsmøte i juli 2018, og dem tar kontakt 

med Terje. 

 

HVFK ønsker å bidra telling i 

Kongsvikdalen. Styre tar kontakt med 

HJFF. 

 

Takserings kurs i Tromsø 9-10 juni. Liv 

Jorunn sjekker pris, og antall ledige plasser, 

slik at noen av klubbens medlemmer kan 

delta. 

 

 

 

Liv Jorunn 

 

 

 

Liv Jorunn 

41/18 Signaturrett Signatur retten i Altinn endres til at Leder 
Liv Jorunn Karlsen og Anders Einar Holte 
kan signere sammen. 

 

 


