
 
 

8. desember2022 

 
Klubbinfo 4/2022 
 
Klubben arrangerte Melåprøven og Skogsfugl prøven i Gausvik i begynnelsen av september. To 
strøkne arrangement med Liv-Jorunn Karlsen som prøveleder. I tillegg apportprøven i begynnelsen av 
august med prøveleder Ernst Evensen som resulterte i en svært høy premieringsprosent. Takk til 
prøvelederne og deres stab. Oktober-prøven i Vesterålen måtte i år dessverre avlyses pga manglende 
terreng-tilgang.  Denne vil i framtiden flyttes en uke senere. I begynnelsen av november arrangerte 
HVFK årets 2. utstilling (Stangneshallen i Harstad) som er første gang i klubbens historie. Den samlet 
51 hunder fra Hammerfest i nord til Mo i Rana i sør. Takk til utstillingsleder Anita Dahl Solbakken og 
hennes stab. 
 
Aversjonsdressur 
Aversjonsdressur på rein hos Arild Inga ble arrangert på Sortland i august. Nytt tilbud vil komme på 
nyåret.  
 

Sosialt 

Forsøket på å arrangere en årsfest i klubbregi dagen før Novemberutstillinga mislyktes pga altfor 

liten påmelding. Den aktive gjengen på Andøya arrangerer julebord for dressurgruppa på Stave 

Camping i midten av desember.  

 

Dressur- og sosialiseringstrening  

Ernst Evensen har startet opp mandagstreningene kl 18:00 i Folkeparken i Harstad.  På Andøya 

fortsetter Simen Viker Brekke sine dressurkvelder, for tiden annen hver mandag på Andenes.  På 

Sortland har vi ikke funnet erstattere til Kristin Simonsen/Ole Andreas Lereim etter at de har flyttet.  

 

Heggen Lufteområde Harstad. 

Sjefen for lufteområdet, Roger Liavik, melder at diverse utbedringer i området er utført av Rikard 

Sletten. Takk for innsatsen!  

 

Årets klubbhunder – 2022 
Resultater fra jaktprøver er rapportert inn på nettsiden hvfk.org fortløpende ila året. For tittelen 
«Årets utstillingshund» i HVFK må det sendes inn resultater til klubben (toreolsen1977@gmail.com) 
innen utgangen av året.  
 

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 280 
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 de 
arrangementsansvarlige. 
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Oversikt over Aktiviteter 2023  

Tid Arrangementer Sted Ansvarlig 

18. Feb Klubbmesterskap  Øksnes Kommune Jørn Steve Haugerud 

19. Feb Instruksjonssamling? (v interesse)  Øksnes Kommune Hjalmar J/Jørn S H. 

22. Feb Årsmøte  Thon Hotell Harstad  
18-21:00 

Styret 

25-26. Feb Vesterålsprøven Vinter Andøya, Stave Camping Simen Viker Brekke 

18-19. Mars Lofotprøven UK/AK. 1 dagers VK.  Vestvågøy Magne Haslevang 

23. Mars NM-Vinter Høyfjell Lag  Andøy kommune. 
Andrikken Hotel 

Vivian Eriksen 

23-26. Mars Høyfjellsprøve UK/AK  Andøy kommune Vivian Eriksen 

24-26. Mars NM-Vinter Høyfjell m/CACIT (det 
er også søkt om Kongepokal) 

Andøy kommune Vivian Eriksen 

25-26. Mars Exit Cup Andøy kommune Vivian Eriksen 

27. Mai Utstilling  Sortland  

6. Aug Apportprøve  Gausvik  

19-20. Aug Melåprøven Gausvik  

21. Aug Skogsfuglprøven Gausvik  

8-9. Okt Vesterålsprøven Høst m/CASIT Øksnes kommune  

5. Nov Utstilling ? Harstad  

Tidspunkt for aversjonsdressur på rein og sau vil annonseres på FB og klubbens nettsider.  
 
 
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 Harstad & Vesterålen Fugleklubb ønsker alle to- og firbeinte ei riktig God Jul! 
 
 
 
 
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb 
 
Styret 
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