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Klubbinfo 3/2022 
 
Klubben kan se tilbake på et svært aktivt halvår. Det største arrangementet NM-Vinter har fått svært 
rosende omtale i det ganske land både fra dommere og deltagere. Totalt stilte 540 hunder til start, 
107 hunder ble premiert. En stor takk til prøveleder Ketil Solid og en meget velfungerende 
prøvekomite på totalt 17 personer representert fra hele HVFK distriktet.  
 
Klubben arrangerte vårens utstilling lørdag 21. mai i Folkeparken i Harstad. En stor takk rettes til 
utstillingsleder Linda Andersen og en solid stab entusiaster som landet et knirkefritt arrangement.   
 

Dressur- og sosialiseringstrening i Harstad og Sortland  

Ernst Evensen og Kristin Simonsen/Ole Andreas Lereim har hatt mandagstreninger vinter/vår i hhv 

Folkeparken i Harstad og på ulike steder på Sortland. Også på Andøya har Simen Viker Brekke dratt i 

gang tilsvarende på Stave Camping. Denne aktiviteten er svært godt mottatt og vil fortsette. Det 

gledes over at aktiviteten er så bra over hele klubbens nedslagsfelt!  

 

I tillegg har det vært arrangert flere utstillingstreninger i løpet av vårparten i hele distriktet.  

 

Nye Fase 1 - instruktører i HVFK 

Ernst Evensen arrangerte Fase 1 – instruktørkurs helga 4.-6. mai i Svolvær. Vi gratulerer Daniella Rist, 

Endre Strøm Rist, Svein Kåre Kristiansen og Simen Viker Brekke som nye Fase-1 instruktører.  

 

Apport 

Apportprøven (NKK-terminfestet) finner sted 7. august i Gausvika med Ernst Evensen som 

prøveleder. Drop-in apportbevisprøver har vært arrangert ved noen anledninger (annonsert på FB og 

klubbens nettside ila våren). Apportkurs er annonsert og vil bli arrangert. 

 

Jaktprøver i høst 

Melåprøven finner sted 3-4. september. Skogsfuggelprøven 2. september i Gausvika. Vesterålsprøven 

arrangeres 1-2. oktober.  

 

Utstilling og Årsfest 

Husk å holde av helga 5-6. november for Årsfest lørdags kveld med utstilling søndag. Dommer Petter 

Steen.   

 

 



 

 

Aversjonsdressur  

Det har vært aversjonsdressur på rein i januar og mai hos Inga Siida, Sortland. Ny runde på denne vil 

bli arrangert i august, annonsering på vår nettside og FB. Aversjonsdressur på sau har vært 

fortløpende gjennomført i regionen, i Harstad har vi dog hatt noe problem med å skaffe villige 

sauebønder – det jobbes med saken. 

 

Aktivitetsgrupper:  

Det er igangsatt komiteer innenfor sponsorarbeid, klubbens jaktprøver og utstilling, arrangering av 
klubbkvelder, årsfesten i november. Disse vil trenge flere hoder og hender, så om du blir kontaktet 
for å bidra håper vi på positiv respons.  
 
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 sikre 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. 
 
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. Er det ønskelig med en egen aktivitetsgruppe med søkelys på aktiviteter 
for nybegynnere? 
 

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 HVFK ønsker alle 2 og 4-beinte en riktig god sommer! 
Husk båndtvangen! 
 
Styret 

 

Følg oss på hvfk.org og Faceboook.  
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