
Harstad og Vesterålen fuglehundklubb  
 

Referat styremøte.  
Tirsdag, 9. oktober Kl 18.00  

Sted: Gausvik   
 

 
 

Til stede: Liv Jorunn, Royer Andre, Håkon, Tom  

Fravær: Terje, Anders Einar, Roger 

 

 

 

Sak Tema Orientering / Vedtak Ansvar 

 Gjennomgang av referat fra 
møte 2.5.18 

Godkjenning: Referatet ble signert 
av alle som var tilstede. 

 

 Rapport fra NM 2018 

 

Håkon har ferdig rapport, han 

sender den på mail.   
Regnskapsmappen for NM er klar til 

Anders Einar.  
 

Resultatet ble på kr 90158,- 

 

10/18 Aktiviteter Status  

 Utstilling Totalt 76 hunder påmeldt. Godt 

resultat på kr 21 520,- 

Royer 

 Apportkurs 17 påmeldte til kurset. 11 deltakere 
som møtte opp. Flott kurs med 

mange fornøyde deltakere.  
Ble kjørt en uoffisiell Elite apport 

konkurranse på søndag som 

avslutning, med mange morsomme 
resultater.  

Vi takker Instruktør Ernst Evensen 
for at han tok turen opp, og takk til 

hans medhjelper som kom opp med 

fly. Det setter vi virkelig pris på.  

Tom 

 Duetrening Odd Brede tok kontakt med meg 

noen dager før duetreningen da han 
var bekymret for værmelding 

fra yr.no  som meldte mye nedbør, 

og han ville ikke bruke duene da de 
bare tåler ett par oppflukter i regn. 

Da det fortsatt meldtes mye regn i 

helga på torsdag avlyste vi 
samlingen. Alle de innbetalte beløp 

var tilbakebetalt i løpet av mandag. 
 

Ingen kostnader for HVFK, meldt inn 

to nye medlemmer. 
 

Stor interesse, hadde rundt 20 
henvendelser som resulterte i 15-16 

Terje 

http://yr.no/


påmeldte. Etter hvert som datoen 

nærmet seg fikk flere hunder løpetid 
slik at det til slutt bare stod to 

hunder på ventelista. Mao stor 
interesse, bør forsøkes avviklet i 

2019. 

 Melåprøven Melåprøven ble i år gjennomført 
med base på Sjøhuset i Gausvik.  

Totalt 108 påmeldte under, og 85 

deltakende hunder.  
Premiering: 

9 premierte i UK 
5 premierte i AK 

1 VK premie.  

 
Helt klart en suksess å arrangere VK 

denne helgen, slik at det må 
videreføres.  

 

Ellers en fin prøve, med mye fugl, 
og dårlig vær. En uheldig hund som 

knekte en fot. Men berga en 2. 

premie med knekt fot.  

Tom 

 Jentesamling og 

Instruktørkurs Fase 2  

11 jenter på samlingen. Og 3 av 

damene som ble utdannet fase 2 
instruktør. Sten Nilsen som 

instruktør.  

Vivian og 

Liv-Jorunn 

  
 

  

34/18 Dommerutdanning 
referatsak 

 

Deltakere: Royer Andre er meldt 
opp.   

Svein 

35/18 Aversjonsinstruktørkurs Orientering: Kurs for nye 
aversjonsinstruktører ble 

gjennomført siste helga i juli og det 
ble utdannet 7 nye instruktører. 

Kursavgift er dekt av HVFK. 

Kostnader: 1600 pr deltaker + leie 
av Sjøhuset. 

 

3 av 7 har per nå fått autorisasjon. 
Flere kommer.  

 

36/18 Instruktøravtaler 
 

HVFK har nå 11 nye Instruktører 
Fase 1 – grunnkurs, og av disse har 

7 gjennomført 

aversjonsinstruktørutdanning. 
Det er skrevet avtale med følgende 

medlemmer: 
Annika Holmstrøm – Ferdig 

autorisert  

Liv-Jorunn Karlsen – Ferdig 
autorisert 

Vivian Eriksen  

 



Hans Einar Eriksen 

Royer Andre Larsen 
Hans Mikkelborg 

Svein Tore Engen 
 

I tillegg vil det bli skrevet 

instruktøravtale med: 
Kristin Solheim 

Tom Slettbakk 

Magnus Dahlgren 
 

Reidar Håheim har også deltatt på 
begge kurs. 

 Økonomi 

 

Orientering av Anders Einar.  

Vesterålsprøven Vinter: kr 12 445,- 
Lofotprøven Vinter: kr 15 827,- 

Melåprøven: kr 21 157,- 
Klubbmesterskap: kr 1916 

Utstilling: kr 21 520,- 

 

42/18 Innkjøp av nye 
strømhalsbånd.  

 

 
Liv Jorunn avklarer med Richard om 

hvor mange strøm band som er 

lokalisert i Harstad.  Slik at vi får full 
kontroll på alle klubbens bånd.  

 
2 nye bånd kjøpes inn til klubben. 

DT systems 1810.  

Liv Jorunn 

44/18 NM 2019 
28.-31.3.19 

Prøveleder: Er ikke avklart hvem 
som tar det.  

 
Komitè medlemmer per. 09.10.18.  

Styret: Liv J, Håkon, Tom, Royer?, 

Vivian, Annika. Vanja?   
 

Komité områder. 
 

• Dommere: 

• Premier: 
• Gravering pokaler (2 stk) : 

• Kritikk reg.: 

• Dommerhandbøker: 
• Terreng ansvarlig.: 

• Media/Web ansvarlig: 
• Innrapportering fra finale: 

• Sponsor/økonomi: 

• Transport: 
• NM Lag: 

• Politi/trafikk: 
• Materiell: 

• Dommergaver: 

• Bespisning dommere: 
• Exit cup: 

• Søknad kongepokal:  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



• Fuglehund annonse – Håkon 

• NKK rep: Forslag Knut 
Fredheim eller Hans Einar 

Enoksen.  
 

Oppstarts møte NM Vinter: Onsdag 

7. november kl 1800. Sted 
Lødingen.  

Liv Jorunn sender innkalling til alle 

som skal være med i prøve ledelse.   

 

 
 

 
Liv Jorunn 

45/18 Søknad om prøver 2019 og 

utstilling 2020 

Frist for å søke om prøver er 

30.10.18. 
Tom søker om prøvene, tar dialogen 

med Terje hvis behov for hjelp.  

Tom – 

utført 
11.10.18 

46/18 Refusjon ved tidlig 
påmelding til prøve 

Klubben forholder seg til 
regelverket. Ingen refusjon for det.  

 

47/18 Krav om oppgjør fra 
dommer 

HVFK står for allerede utbetalt 
oppgjør, Liv Jorun sender en mail til 

vedkommende.  

 

48/18 Aversjonsdressur Ansvar for rapportering: Richard i 
2018 

 

Plan for 2019 og avtaler med 
reineier og saueeier. 

 

 Klubbinfo  
 

Liv Jorunn snakker med Terje.   

 Klubbmesterskap / trenings 

samling 
 

Hjalmar Johansen jobber med 

treningssamling evt. 
klubbmesterskap.  

 

 Årsmøte 2018 Sted: Harstad, PPT tjenesten 
Dato: 7. februar 8 ukers varsling.  

 

Varsel sendes i slutten av 
november. 

 

 Medlemskontingent Anders Einar sender purring for 
kontingent 2018 før årsmøte. Evt. 

be NKK sende purring.  

 

 Evt. forslag på innkjøp av 
skap henger.  

Tom S. sjekker ut muligheter og 
presenterer på neste styremøte. 

 

    

    

 


