
Harstad og Vesterålen fuglehundklubb  
 

Styremøte  
Onsdag 23.10.2019 Kl 17.00  

Sted: Lødingen næringshage. 
 

 
 

Til stede: Liv Jorunn, Anders Einar, Hans Einar, Svein, Tom og Håkon (på telefon)  

Fravær: Roger og Annika 

 

 

 

Sak Tema Vedtak Ansvar 

 Gjennomgang av 
referat fra forrige 
styremøte 

  Liv-Jorunn 

07/09 Profilering Arr. Vester til klubben:  
Håkon sjekker med Appetitt om dem kan 

skaffe vester med HVFK logo.  Evt. om dem 
kan sponse stk. pris på vest, ved evt. 

bestilling av vester fra andre leverandører.  

• Beachflagg 
• Kopper – Porselen/apport 

• Stempel 
• fotovegg 

Håkon 

13/19 Innsyn i bank Anders Einar har med skjema for å ordne 

innsyn på bankkontoer for klubben.  

 

14/19 Aktivitetsplan  Oppsummering.  

• Det har vært arrangert 4 klubb 

kvelder i Harstad, godt oppmøte 
med variert innhold. Frode Risdal, 

Roger Liavik og Stian Dybvik har tatt 
ledelsen for disse.  

 

• Treningsdager i Lofoten, Vivian og 
Hans Einar har stått i front for å 

arrangere en trenings dag hver uke. 
det har vært godt oppmøte.  

 

• Utstilling – ca 12000 i overskudd. 83 
påmeldte hunder.  

 

• Apportprøve – 14 påmeldte, 
underskudd på ca kr 1200 

 
• Melåprøven – første året der vi arr. 

Skogsfugel prøve på fredag, veldig 

bra tilbakemelding på skog. 
Høyfjellsprøven - Flott prøve i år. 

veldig mange påmeldte. Blir trangt 
ved sjøhuset ved så mange 

 



deltakere.  Overskudd på ca kr 

29000,- 
 

• Vesterålsprøven – Grunnet 
«hundesykdommen» ble prøven 

flyttet fra Bø til Strand Ungdomshus. 

Resultatet er ikke klart enda.  
 

• Jentesamlingen – Årets jentesamling 

ble arrangert på Andøya. 8 
deltagere. 2 flott dager med 

fantastisk vær.  
 

• Luftområde på Heggenkollen har 

vært jevnlig i bruk, og det har vært 
arrangert dugnad, som har vært 

styrt av Veronica og Roger.  
 

• Aversjonsdressur Sau/rein. Det har 

vært arrangert flere ganger i 
Vesterålen og Harstad. Lofoten har 

det vært noen. Endelige tall kommer 

på Årsmelding.  

15/19 Jaktprøver 2020 Søknad for jaktprøver registreres inn i NKK. 

Tom utfører, og Liv Jorunn verifiserer.  

Tom – 

31.10.19 

16/19 

 

Prøveledere for 

2020. 

 

Vesterålsprøven Vinter: Tom Slettbakk 

Lofotprøven: Vivian 

NM: Liv Jorunn 
Apport: Tom  

Melåprøven Høyfjell: Liv Jorunn  
Melåprøven Skog: Liv Jorunn 

Vesterålsprøven høst: 

 

17/19 Medlemsmøte Kjører et møte i Harstad og et på Sortland 
Saksliste er den samme for begge stedene.  

Kort «foredrag» fra eks. en dommer om 
jaktprøver og regler.  

Aktiviteter.  

Jaktprøver 
Etc.  

Forslag til datoer er onsdag 13. nov.  

 
Roger Liavik sjekker med dommer i Harstad 

om noen kan holde foredrag om jaktprøver 
på medlemsmøte der. Prøver å legge det på 

en fredag, så annonserer vi med sosialt i 

lavvoen.   
 

Svein sjekker med Tore Hjellbakk om han 
kan holde foredrag på Sortland, vi prøver å 

legge det til en fredag, med sosialt etterpå.  

 

18/19 Økonomi Anders Einar redegjør for den økonomiske 
situasjonen, den ser bra ut, og den 

 



økonomiske situasjonen ser ut til å havne 

på det samme resultat/saldo som i 2018.  

19/19 NM Vinter – Hotell 

avtale 

Liv-Jorunn og Håkon avtale et møte med 

Hotellet for å reforhandle hotellavtalen. 
Status: Thon Hotell Andrikken har ikke 

kjøkken som kan servere jegermiddag. Det 

er også signalisert økning i 
overnattingspriser. Tilbakemelding fra noen 

dommere er at det er problematisk med 4 

overnattinger i dobbeltrom. Vi vurderer 
noen flere enkeltrom. 

 

20/19 Sponsor avtaler NM Håkon sitter med hovedansvar for alle 
sponsor avtaler. Det settes sammen en 

arbeidsgruppe som jobber med sponsorer.  

 

21/19 Nytt fra 
Dommerutvalget.  

Svein orienterer om at vi har 1 kandidat 
som er klar til å starte på utdanningen, og 

målet er Kongsvold 1 i 2020.  

 

22/19 Aversjonsdressur Liv Jorunn prøver å få kontroll på alle 

eksisterende avtaler klubber har, og hvem 

av klubbens medlemmer som allerede har 
kurset, og hvem som trenger oppdatering.  

Liv Jorunn 

23/19 Klubb tilhenger Appetitt sponser profilering av henger mot 

logo på henger. Snekker Pedersen er også 
interessert. 

 
Håkon følger opp Appetitt og Garmin. 

Tom sjekker med Snekker Pedersen.  

 
Roger sjekker mot Harstad Trading ang. 

Zarges kasser.  
 

Tom følger opp mot Snekker Pedersen ang. 

bygging av interiør i hengeren, lys  og 
lufting.  

 

24/19 Webside/Facebook  Alle klubbens arr. Skal annonseres på 
Facebook siden. Input til websiden må 

sendes til Håkon, ferdig skrevet.  

Gruppen til HVFK kan benyttes av 
medlemmene til publisering av div. ting. 

Eks. diskusjoner og salg av valper etc.  

 

25/19 NM komite Liv Jorunn, Håkon, Tom, Svein, Roger, 
Veronica?, Annika, Monica, Sissel?. Videre 

så tar vi dette opp medlemsmøte.  

 

26/19 Søknad Kongepokal Søknad er sendt 21.10 til NKK Tom 

 


