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Nykommer Mari Anne slo til i klubbmesterskapet. Side 8

Kjempedeltagelse på sommersamling. Side 14

Glade vinnere av Tolgaprøven. Side 16

Anne får
kundeutbytte
Som første bank i Norge deler SpareBank 1
Østlandet av overskuddet og betaler utbytte
til våre kunder.
Du vil automatisk motta et beløp basert på bankens
årlige overskudd og hvor mye du selv har i innskudd og
lån i banken.
Kundeutbytte betales til personer, bedrifter, lag og
foreninger som har innskudd og/eller lån i SpareBank 1
Østlandet.
Sjekk hva du kan få på: sb1ostlandet.no/kundeutbytte

915 07040

Kristian Hansæl
Installatør
Telefon: 940 52 049
E-post: post@el-tek.no
www.el-tek.no

Styre og utvalg i
Østerdal Fuglehundklubb 2017
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem
Varamedlem:
Varamedlem:

Lederens hjørne

Kasper Slettan
Ole Petter Hansæl
Tore Knudsen
Per Kristian Evensen
Anne Mette Grue
Asgeir Røset
Arne Sandbakken
Arnfinn Frengstad
Hege Hoel Bekkevold

Jaktprøveutvalget:
Leder: Anne Mette Grue
Medlemmer: Ole Petter Hansæl,
Per Kristian Evensen, Kasper Slettan og
Marianne Steenland
Utstillingsutvalget:
Leder: Ragnar Alander
Aktivitetsutvalget:
Leder: Per Kristian Evensen
Medlemmer: Arne Sandbakken,
Ole Petter Hansæl og Asgeir Røset
Dommerutvalget:
Marianne Steenland
Materialforvalter:
Kasper Slettan
Valgkomité:
Reidun Joten, Johannes Nordvik og
Per Østigård
Vi takker våre annonsører som gjør det mulig å
gi ut Preller’n. De gir oss et bra tilskudd, og vi
oppfordrer våre lesere til å bruke deres produkter og tjenester.
Takk også til dere som bidrar med stoff.
Vel møtt til nye aktiviteter i 2018!
Preller’n-redaktør: Arne Sandbakken

HUND/SAU – APPORTBEVIS
Hund/sau:
Arve Løkken, Alvdal. Mobil 970 46 558.
For apportbevis:
Marianne Steenland, Strømsås.
Mobil 911 05 898.
Det blir ikke lagt opp til noen datoer på dette.
Ta kontakt for avtale om tidspunkt.

Kjære medlemmer!
Nok et år er gått og planer for det neste er i tankene. Det er moro å
planlegge og lett å være leder når man har med seg så flinke folk. Ikke
bare har de lyst til å få til ting – de har også evne til å gjennomføre. Det
største løet i år hadde vi på sommertreﬀet og utstillingen. Anders
Landin var trekkplasteret og mange meldte seg på, alltid moro når det
ikke bare er teori men også praktisk trening. Anders stilte også opp for
de som ønsket litt ekstra undervisning på lørdagen, utstillinger kan jo
by på litt ventetid og da var det kjærkomment for mange å få litt dressurtips på sidelinjen. Der mange utstillinger i år hadde dårlig påmelding så hadde vi meget god påmelding, så en temahelg var tydelig noe
mange gjerne ville ha.
Prøvene både i Hodalen og Dalsbygda er meget populære og mange
ønsker å delta. Vi har valgt å holde oss på et nivå som både vi, som
arrangører og ikke minst terrengene vi disponerer tåler. Vi går for
kvalitet heller enn kvantitet. Det tror vi deltagere merker og derfor
kommer igjen. Vi har i flere år nå hatt Pointerklubben som medarrangør på vinterprøven, siden vi har hatt forskjellige fôrleverandører
som hovedsponsor. Det har skapt litt trøbbel i markedsføringen, så i år
har vi endret vår hovedsponsor og er nå så heldige å ha Royal Canin
med oss på laget. Det har vært meget positivt for samarbeidet og for
klubben ellers. I Dalsbygda feiret vi i år 25-årsjubileum for høstprøven
vår. Prøven startet med hovedkvarter på et annet sted, men terreng har
det i alle år vært i Dalsbygda. Etter bare 5 år ble hovedkvarteret flyttet
til Storstuvollen, hvor vi fortsatt er i dag. En fantastisk feiring ble det,
innbydde gjester, sang og musikk, rypemiddag og ikke minst på
terrenget i Kjurrudalen med bortimot 200 ryper på vingene. Det var
god stemning, kan man si.
Takk til alle – nye medlemmer, gamle medlemmer. Folk som stiller
opp selv om man ikke skulle forvente det. Sponsorer og gledesspredere.
Kos dere med bladet, og måtte dere alle som én få en god jul og et
godt nytt år.
Kasper

post@fuglehundklubben.no
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Behov for elektriker, eller
ny varmepumpe?
Be om
befaring og
pristilbud!

VI UTFØRER SERVICE SAMT REPARASJON AV KJØLE- OG FRYSEANLEGG

Renovering
av sikringsskap

Bli
kvitt
fyren!

– Brannalarm-anlegg til boligen din
– Alt innen svakstrøm og sterkstrøm
– Vi formidler rentefri
nedbetaling
Tlf. 62 48 23 00
wwwFMUSPOOPtårmapost@eltron.no
2

www.fuglehundklubben.no

Aktivitetsplan 2018
Forslag til aktiviteter 2018:
Årsmøte 2018

8. februar kl. 19.00

Tolga-prøven

7. og 8. april

Dressurkurs

Sparebanken Hedmark, Tynset
Hodalen fjellstue
Annonseres

Utstilling

21. juli

Savalen

Sommertreff

20. - 22. juni

Savalen

Jakthundkurs

18. og 19. august

Tolga Østfjell

Dalsbygdaprøven

1. og 2. september

StorstuvollenDalsbygda

Klubbmesterskap

Annonseres
1. desember

Julemøte

Annonseres

Treningsterreng 2018:
Alvdal

15. juli til 5. september

Grønnfjell

21. august til 5. september

Vingelen

1. januar til 15. april

www.fuglehundklubben.no

Innkalling til årsmøte 2018
Sted: Kantina Nord-Østerdal Kraftlag, Tynset
Tid: 8. februar kl. 19.00
Sak 1

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 2

Valg av møteleder og sekretær

Sak 3

Styrets årsmelding

Sak 4

Revidert regnskap

Sak 5

Innkomne forslag
– Forelagt av styret
– Forelagt av medlemmer

Sak 6

Fastsettelse av kontingent

Sak 7

Godkjenning av aktivitetsplan (budsjett)

Sak 8

Valg

Medlemmer som ønsker saker fremlagt på styremøtet
må sende disse til styrets leder innen 10. januar 2018.
Medlemmer i styret som ønsker frasigelse av verv, melder
dette til valgkomiteen innen 10. januar 2018.
Velkommen!
Styret

post@fuglehundklubben.no
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Referat fra årsmøte i
Østerdal Fuglehundklubb 9/2-2017
Sted: Kantina ved Nord Østerdal Kralag
Sak 1

Møteinnkalling godkjent uten merknader.

Sak 2

Valg av møteleder og sekretær.

Siri J. Strømmevold og Jøran D. Meås.
Vara: Per Østigård.

Møteleder: Reidun Joten

Valkomité:

Sekretær: Ole Petter Hansæl
Sak 3

Revisorer:

Per Østigård, Reidun Joten, Johannes Nordvik.

Styrets årsberetning:
Styrets årsberetning ble lest opp av leder og godkjent av
Tynset, 9. februar 2017

årsmøtet med følgende tilføyelse:
Postadresse post@fuglehundklubben.no har ikke fungert i
perioder. Det sjekkes opp om det har vært innmeldinger
til årets hund som ikke har kommet frem.
Sak 4

Sak 5

Revidert regnskap:

Arne Sandbakken

Tore Knudsen

Godkjent uten merknader.

(Sign.)

(Sign.)

Innkomne forslag:
Opprettelse av høstprøve med VK? v/ Torgeir Tronslien.
Årsmøtet er positiv til forslaget. Forslaget oversendes
jaktprøveutvalget for nærmere utredning av muligheter,
målsetting og ressurser avklares nærmere, samt budsjett.
Viktig at en eventuell prøve sikres kontinuitet, min. 5 år.

Sak 6

Fastsettelse av kontingent:
Kontingenten vedtas uendret for 2017: Kr 200 for
hovedmedlemmer og kr 50 for familiemedlemmer/
støttemedlemmer.

Sak 7. Godkjenning av aktivitetsplan/budsjett:
Godkjent av årsmøtet med følgende merknad:
Årsmøtet besluttet å øke budsjettet på (ktonr. 7301)
Møter, tilstelninger fra kr 17000,- til kr 25000,-.
Sak 8. Valg:
Leder:

Kasper Slettan

Valgt for 2 år, hvorav

Nestleder:

Ole Petter Hansæl

Ikke på valg

Styremedlem:

Tore Knudsen

Kasserer. Ikke på valg

Styremedlem:

Arne Sandbakken

Gjenvalgt for 2 år

Styremedlem:

Anne Mette Grue

Gjenvalgt for 2 år

Styremedlem:

Per Kristian Evensen Valgt for 2 år

Styremedlem:

Asgeir Grøset

Valgt for 2 år

Varamedlem:

Arnfinn Frengstad

Valgt for 2 år

Varamedlem:

Hege Bekkevold

Valgt for 1 år

første år som leder år
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Legg turen innom Circle K
før du drar til fjells!

Tynset

r
u
t
o d er

La lokale kjentfolk
hjelpe deg ved viktige
løypevalg i livet.

G de vint

bå ommer
og s
Tlf. 62 49 61 00
post@tos.no
www.tos.no

Velkommen til
lokalbanken din!
post@fuglehundklubben.no

OS • TOLGA • TYNSET • FOLLDAL • ELVERUM

5

Føring av hund i fjellet

Hvert år arrangerer ØFHK en helg med tema føring av hund i
ellet. Målet med arrangementet er at de som vil, skal få to dager
med instruktør som kan veilede om hvordan fører skal få mest
mulig ut av hunden på jakt eller jaktprøve.
Tilbudet har vært såpass populært de siste årene at vi i år booket
inn to grupper. To instruktører, Bjørnar Farberg og Odd Ricard
Øvergård fikk ansvar for hver sin gruppe, og Tolga Østell stilte med
masse ryper og flotte vidder å trene i. Yr.no stilte med dystert nedbørsvarsel på lørdag, og yr innfridde etter et par gode timer uten
regn. Men slik er det på ellet, og den som vil lære mer om å bruke
jakthund i ellet må takle all slags vær.
Men regn medfører dårlig vitring, og det er vanskelig for unge
og/eller uerfarne hunder. Det ble mye støkk, og uerfarne hunder

Alle gode turer starter med kaﬀe og bål.

synes det er gøy å løpe etter rypene, så da ble det noen av dem også.
Det gode med slike situasjoner er at eierne forstår og blir inspirert
til å legge mer arbeid i dressur av hundene, det er eieren som bestemmer, selv når det flakser opp ryper rundt hunden.
Da to mente Yr.no at det skulle bli bedre vær, og det ble det. Forholdene ble bedre, men rypene hadde funnet ut at de skulle sette seg
ned på nye steder det ikke var så lett å finne. Men med noe reduserte
grupper ble det mye tid på hver hund og eier. De fleste fikk prøvd
hundene sine på fugl, og ikke minst testet sine egne reaksjoner og
samspill med hunden når det er fugl i nesen.
Bare det å få hunden til å sitte i ro når det flyr ryper er god trening for de fleste.
Nok en gang en stor takk til Odd Ricard Øvergård som alltid
stiller opp som instruktør, og en stor takk til Bjørnar Farberg som

Både hund og fører må også lære å ta pause.

villig stilte som instruktør for første gang. Det er flott for ØFHK å ha
slike ressurser.
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Treningsterrengene våre

Treningsterrengene våre er noe av grunnstein i klubben vår, og er

Avkjørsel fra Rv3 ved Langodden gård, sør for Alvdal sentrum. Tren-

en grunn til at mange er medlemmer hos oss. Vi jobber stadig med

ingsavgi på kr 50,- pr. hund betales i bomkassen på vei opp i

nye terreng uten å ha noe konkret akkurat nå. For 2018 har vi tre

terrenget, Vipps kan benyttes. Ingen begrensing på antall hunder pr

terreng å tilby.

dag. Vi oppfordrer hundeeierne å erne hundeskitt på setereiendommen.

Vingelen: Åpent fra 1.1 til 15.4. Lett tilgjengelig, du kan kjøre

Grønnell: Treningsterrenget er åpent fra 21. august til 5. sep-

inn i terrenget, og stort sett starte treningen rett fra bilen. Her er det

tember. Terrenget ligger rett ved Tynset sentrum. Det er plass til max

både høyell og skogområder, normalt godt besatt med ryper. Det

8 hunder pr dag. Det er flere veier å ta for å komme seg inn på

er ingen begrensninger på antall hunder pr dag. Det selges dagskort

terrenget. Kart finnes på nettsiden vår, fuglehundklubben.no Tren-

og sesongkort, det koster 40 kr pr hund pr dag, sesongkort 1 hund

ingskort kjøpes på Cirkle-K i Tynset sentrum, de har også kart å dele

300 kr eller 500 for 2 eller fler. Treningskort kjøpes i bomkassa på vei

ut.

inn til skihytta i Vingelen. Det ligger konvolutter i en hvit postkasse

Vi takker grunneierne for en positiv holdning til klubben og vi

merket med ØFHK. Kvitteringen skal medbringes i ellet. Konvo-

Oppfordrer alle hundeeiere å respektere avtalen vi har inngått med

lutten med penger puttes i bomkassa. Vi håper å få i stand en vipps

grunneierne! Kontroller vil bli utført.

ordning. Kortet gjelder kun for førerens egne hunder. Kart finner du
på hjemmesiden vår fuglehundklubben.no usk å skrive inn navn i
boka i kasa, så har vi og grunneiere en viss kontroll. Klubben
arrangerer jaktprøve i disse terrengene 7.-8. april, vi forbeholder oss
retten til å stenge noen av områdene i denne forbindelse.
Alvdal: Treningsterrenget er åpent fra 15. juli til 5. september.
Lettgått og oversiktlig terreng. Idyllisk med et lite tjern oppå ellet.
Veien opp til terrenget er ikke av den beste standarden, men det er
kort vei å gå fra parkeringen til man kan slippe hunden. Østkjølen
er et godt terreng for kondisjonstrening før sesongen starter.

post@fuglehundklubben.no
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Klubbmesterskapet 14. oktober 2017

Endelig var dagen for klubbmesterskapet kommet, vi skulle møtes

I pausa koker Arne både pølser og kaﬀe til oss, siste rest av tåke

på Brydalskjølen for å gå i et terreng på Grønnell. Terrenget er

velger å forsvinne og rypene gjør seg klar til å vise seg frem. Dreie-

det mange av klubbens medlemmer som kjenner fra før, da vi er

boka ligger vedlagt, bildene taler for seg. Neste år er det plass til enda

så heldig å kunne bruke det som treningsterreng i deler av august.

fler …

Dette er også noe av grunnen til at vi valgte dette terrenget, det

Klubbmesterskapet i Østerdal Fuglehundklubb er virkelig en

var nemlig godt besatt med ryper og ikke minst (forholdsvis) lett

arena å lære på, her er det plass til nybegynnere og de erfarne. Dom-

tilgjengelig.

mer og deltagere som tar seg tid til hverandre, hjelpe hverandre,
skryte av seg selv og hverandre. Akkurat slik vi ønsker det.

Nede i Tynset sentrum lå skodda tjukk, derfor var det deilig å
komme seg opp i høyden og se at skodda var lettere der. Mens vi sto
og ventet på deltagerne så hadde vi flere orrhaner som satt i trærne
rundt oss, de buldret og ønsket oss velkommen.
Det var 11 hunder som stilte til start. Dommer for dagen var Ola

Klubbmester UK. Halvartuns Supernova.
Fører Kasper Slettan
Klubbmester AK. Altegeinos TK Fenris.
Fører Mari Anne Berg

Øie.
Under opprop blir premissene for dagen lagt. Det skal kåres
Klubbmester både i Uk og AK. Hunden skal selvstendig finne fugl.
Utover det så tillates mye, men den hunden som viser seg frem best
i forhold til jaktprøvereglementet og har fått fugl på vingene, vinner.
Vi starter dagen i tåke og vanskelige forhold, men rett som det
er så slipper skodda taket og åpner opp til strålende solskinn for så
å lukke utsikten helt igjen. Tidvis trolsk stemning. Bløt og tung snø
gjorde at vi fikk oss ei god treningsøkt, både de 2- og 4-beinte. Det
la ingen demper på stemningen, som var strålende hele dagen. I siste
slipp før pause bestemmer IS Fenris seg for å vise både dommer og
deltagere hvordan det skal gjøres, fra slipp til han kaster seg i stand
vil jeg tro det er ca 40 meter. Han reiser på kommando ryper og er
komplett rolig. Det var gøy å se, om noen skulle hatt en film til læreboka for stående fuglehunder så burde de vært der!
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Runde 1, 15 minutter

IS Katla – IS Fenris

KV Zeb – ES Panto

Rett etter slipp fester Fenris stand. Reiser vil-

Panto tar føringen og jakter systematisk i

UK

lig rypestegg og er komplett rolig i oppflukt

motvind. Zeb blir ineﬀektiv og søket blir

ES Nova – IS Mira

og skudd. Fenris jakter meget godt det

veldig stikkende. Panto fester stand.

Begge hundene viser gode unghundtalenter

samme gjør Katla som er noe mere borte i

Ryper letter presist foran og Panto er

hvor vind og terreng brukes meget fornuig.

slippet. Katla blir ikke belastet fuglearbeidet

akseptabel rolig i oppflukt og skudd.

Nova vinner slippet med en noe mer kon-

til Fenris da det var rett etter slipp. Fenris

tinuitet.

over Katla

Panto (fur)
Zappa (sj)

Nova over Mira
Fenris (fmr)

Zanto (sj)

AK

Elo

Zeb (slått)

ES Zanto -KV Zeb

Basse (ts)

Zanto går stort i tett skodde og blir mye

Panto

borte. Zeb jakter i god kontakt noe små-

Zappa

Basse jakter meget godt i motvind med høy

skårent. Zeb over Zanto.

Katla

intensitet og god plan. Lissi jakter godt.

ES Basse – LV Lissi

Zeb

Basse finnes i stand. Reiser ryper presist og

ES Zappa – ES Panto

Lissi

er rolig i oppflukt og skudd.

To hunder som jakter meget energisk og får

Zanto

mye terrenget med seg. Panto over med

Inti

Basse over Lissi

bedre kontakt.
Basse (fmr)

Panto
Zappa

Runde 2, 15 minutter

Panto (fur)
Zappa (sj)

Zeb
IS Mira – ES Nova

Zanto (sj)

Begge hundene går meget godt. Nova fester

Lissi (slått)

KV Elo – LV Lissi

stand. På vei opp letter ryper presist foran

Zeb(slått)

Elo går meget godt med høy intensitet og

som Nova forfølger. Det skytes. Senere fester

avslører terrenget planmessig. Lissi blir noe

begge stand. Begge reiser. Det letter presist

KV Elo – IS Katla

småskåren.

ryper foran, Nova er rolig mens Mira for-

Begge hundene jakter meget godt med Elo

Zanto

følger.
Elo
Panto

som den førende med bedre kontakt. Elo
finnes i stand. På vei opp letter det ryper

Nova over Mira

presist foran og Elo er akseptabel rolig i oppflukt og skudd. Senere har Elo stand uten r

Zappa
Zeb

Nova (fur, fmr)

Lissi

Mira (fmr)

sultat. Katla har to stander uten resultat.
Basse (fmr)

Zanto
AK

Panto (fur)

ES Basse – ES Inti

ES Zanto – ES Zappa

Elo (fur, ts)

Begge jakter med meget høy intensitet tett

Zanto blir meget åpen i sitt søk og blir mye

Zappa (sj)

tåke. Inti blir noe borte i slippet. Basse har

borte. Zappa legger seg langt frem i terrenget

Zanto (sj)

en stand uten resultat.

i motvind og får mye terreng med seg. Det

Katla (slått, 2 x ts)

viser seg at Zappa er litt for langt fremme da

Lissi (slått)

førere tråkker opp rype i marsjretning.

Zeb (slått)

Zappa over Zanto

ES Inti – IS Fenris

Zappa

Zappa (sj)

Innledningsvis går begge prima i medvind.

Zeb

Zanto (sj)

Basse over Inti
Elo
Basse (ts)
Panto

Lissi

Begge legger seg godt ut og Fenris faller av til
venstre mens Inti faller av mot høyre. Begge

Zanto

blir borte. Fenris finnes etterhvert i stand.

Inti

Reiser villig rypekull og er rolig i oppflukt og

post@fuglehundklubben.no
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skudd. Det letter rype i anvist terreng som

Panto (fur)

Panto (fur)

begge har sjanse på.

Zanto (sj)

Elo (fur, ts)
Zappa (sj)

Fenris (2 x fmr, sj)

ES Zappa – KV Zeb

Zanto (sj)

Basse (fmr)

Zappa får enormt med terreng med seg i

Katla (slått, 2 x ts)

Panto (fur)

medvind. Zeb kommer seg ikke ut i jaktbare

Inti (slått, sj)

Elo (fur, ts)

søk.

Lissi (slått)

Zappa (sj)

Zappa over Zeb

Zeb (slått)

Zanto (sj)
Katla (slått, 2 x ts)

Panto (fur)

ES Basse – IS Fenris

Inti (slått, sj)

Zappa (sj)

Begge går utmerket i medvind. Veksler om

Lissi (slått)

Zanto (sj)

føringen og settes likt.

Zeb (slått)

Zeb (slått)
Fenris (2 x fmr, sj)

3 runde 10 minutter

Basse (fmr)
LV Lissi – IS Katla

Panto (fur)

UK

Katla tar føringen og jakter meget godt i

Elo (fur, ts)

ES Nova – IS Mira

medvind. Lissi kommer seg ikke skikkelig ut i

Zappa (sj)

Begge viser glimrende talenter i medvind

medvind.

Zanto (sj)

med fornuig bruk av vind og terreng.

Katla over Lissi

Katla (slått, 2 x ts)

Nova stykker ryper i 2 omganger.

Inti (Slått, sj)
Panto (fur)

Lissi (slått)

Dagen sett under ett har vi hatt 2 meget

Zappa (sj)

Zeb (slått)

gode unghunder med oss. Unghunder som

Zanto (sj)

viser trøkk og djervhet. Nova har hatt 2

Katla (slått, 2 x ts)

arbeider mens Mira ett. Nora er også inn-

Lissi (slått)

hunder og et terreng godt besatt med fugl.

blandet i alle situasjoner i dag som viser

Zeb (slått)

Dagen har gitt flere jaktsituasjoner og den

KV Elo – ES Inti

fuglearbeider og et glimrende søk.

talent i å være der fuglen er. Nova vinner
klubbmesterskapet 2017 i Østerdal fuglehundklubb.
AK
ES Zanto – ES Panto

En flott dag er til ende med meget gode

beste hunden i dag, ble IS Fenris med 2 flotte
Inti tar føringen i slippet og jakter prima i

Gratulerer som klubbmester 2017 i

medvind. Elo jakter også meget godt.

Østerdal Fuglehundklubb.

Inti over Elo
Dommer Ola Øie

Panto tar straks føringen og jakter meget
godt. Zanto er borte i hele slippet.
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Ønsker du å jakte i Dalsbygda?

Se våre websider for tilbud og muligheter!
http://dalsbygdajaktlag.no

Dalsbygda Jaktlag SA

Meierigarden
2552 DALSBYGDA

Epost: jaktlaget@dalsbygda.no
Mobil: 952 02 504
Foto: A. Nyaas

post@fuglehundklubben.no
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Dalsbygdprøva 2017
25-års jubileum!
Den 2. og 3. september 2017 ble den tradisjonsrike Dalsbygdaprøva
arrangert for 25. året på rad, og det var 20. året sekretariat og oppmøte

Det er et særdeles velfungerende samarbeid mellom Østerdal
Fuglehundklubb, Dalsbygda.

var på vakre Storstuvollen Skarvdalen. I noe som kun kan beskrives

Det var høy stemning og loddsalg med mange fine premier, men

som et perfekt høstvær. Det var klare netter, ingen nedbør og passe

hovedpremien var det Dalsbygda Jaktlag sto for, to jaktkort i Dals-

vindforhold i høyden, med vekslende sol og lettskyet vær begge dager.

bygda. Jaktlaget stilte også med to jaktkort til dommerne som takk for

Det gjorde sitt til at deltagere og dommere hadde to utrolige dager i

at de prioriterer å dømme i Dalsbygda, disse ble tildelt ved trekning.

flotte terreng i Dalsbygda.

Premiene så ut til å falle i smak.

For 26 år siden var det ledende folk i Østerdal Fuglehundklubb

Østerdal Fuglehundklubb vil rette en stor takk til deltagere, Storstu-

som på årsmøtet mente at om ØFHK skulle bestå som fuglehundklubb

vollen, Jaktlaget Dalsbygda, grunneiere, DNU og alle som bidro til et

og bidra til utvikling av fuglehund i Norge, måtte klubben arrangere

meget vellykket arrangement i Dalsbygda også i år!

minst én jaktprøve i året. Det ble søkt og prøva ble arrangert for første
gang høsten 1993. De første 5 årene var opprop og sekretariat i bygda
og terrengene i Kjurrudalen i Dalsbygda. Dalsbygdaprøva har med åra
blitt en merkevare og interessen for prøva er stor. Middager med
kortreist mat av høy kvalitet er blitt servert. De første årene ble middagen servert inne i seterstua på Storstuvollen, men måtte etter hvert
som interessen for både prøva og middagen ble større flyttet ut i nyvasket seterøs, for så å havne i stort telt på setervollen hvor middagen
er i dag.
Prøven blir arrangert i samarbeid mellom Østerdal Fuglehundklubb, Dalsbygda Jaktlag, Havnelagene og Dalsbygda Næring og
Utvikling.
Det var på forhånd meldt om godt med rype i terrengene etter tellinger tidligere i år og forventningene til fuglearbeid og mye moro var
høye. Mange fikk oppfylt sine ønsker om nettopp dette og premielisten
ble lang.
Opprop gikk som planlagt og prøvestartene gikk til riktig tid. Alle
deltagerne fikk en jubileumsgenser som var sponset av ØFHK sine
sponsorer i samarbeid med Dalsbygda.
Det var varslet om at det var mye sau igjen i ellet, så det var krav
om at det skulle vise sauerenhetsbevis på samtlige startende hunder
for dommer før start. Selv om det ble observert noe sau skapte det
ingen større problemer.
Overnatting for deltakerne på setervoller og hytter var det Dalsbygda Jaktlag som organiserte, samt campingmulighet ved Storstuvollen. Siden det var et 25-års jubileum var det stor pågang på jeger/jubileumsmiddagen på lørdag, som ble arrangert av lokale kreer i
Dalsbygda.
Det var flott underholdning ved Helge Årtun spilte sekkepipe og
fortalte dens historie fra Skottland. Synne Nordistuen Løvvik og Oline
Vingelsgård spilte fiolin, gitar og sang for gjestene under jubileumsmarkeringen før middagen på Storstuvollen.
3-retters-menyen med lokale råvarer fra Dalsbygda, Heidrun,
Røroskjøtt, Rørosmeieriet, Fjellgrønnsaker og bygdabrød fra Elin Krog.
Selve hovedretten var rypebryst, også disse lokale, selvskutt av medlemmer av Østerdal Fuglehundklubb.
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Noen tall:
Antall startende hunder: UK 78, AK 102
Antall premier lørdag: 19
Antall premier søndag:17
Premieprosent: 20
Totalt antall oppflukter: 92
Antall stander: 90
Prøveterrengene som ble brukt: Håkkårabben, Dalellet, Mastukåsa
syd, Mastukåsa nord, Hognan, Rabblia, Kjurrudalen Syd, Kjurrudalen
Nord.
Arrangementskomiteen besto av:
Prøveleder: Ole Petter Hansæl
Prøvesekretær: Trine Økseter Knudsen/ Anne Metter Ruud Grue

Helge Årtun, en av klubbens trofaste.

Dommeransvarlig: Marianne Steenland
Øvrige medhjelpere fra ØFHK i forarbeid og under prøven:
Arne Sandbakken, Asgeir Røset, Hege Hoel Bekkevold, Mari Anne
Berg, Trond Brørby, Tore Knudsen, Jardar Nordeng og Kasper Slettan.
Dommere:
Rune Frankmoen, Ole Arnstein Strømsli, Per ore Pedersen, Stein
Olav Hestad, Marianne Steenland, Camilla Larsen, Bjørn Schjølberg,
Lone Gudim, Birger Stene, Jens Dahl og Jan Skrefsrud.
Hovedsponsorer:
Royal Kanin.
Øvrige sponsorer:

Storstuvollen, prøvens hovedkvarter i 20 år.

BEU Bolig & Eiendomsutvikling, Tolga Os Sparebank, Sparebank 1,
Sport 1, Smith Grafisk, Tynset Smådyrkontor og El-Teknikk.

Mange takk!
Østerdal Fuglehundklubb.

Synne Nordistuen Løvik og Oline Vingelsgård i herlig samspill.

post@fuglehundklubben.no

Trond Brørby og ES Leirbakkens Gaia.
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Hilsen fra England
Nina Fleming er nytt medlem i Østerdal Fuglehundklubb, og ulikt

– Det kommer an på været hjemme i England, forteller hun og får

de fleste andre bor hun sammen med mannen Norman og hun-

et nikk fra Norman. Engelskmannen med norsk kone forstår godt

dene sine i England. Det var ekstra hyggelig at de alle sammen

norsk og forteller at han trives godt når de er her sammen med alle

kom til ØFHKs sommersamling på Savalen.

hundene sine.
Nina er en aktiv hundeeier, hun skriver i det engelske hunde-

– Jeg tenkte jeg ville hilse på dere i klubben nå som jeg er med-lem,
forteller Nina. – Jeg er oppvokst i Trondheim med både Irsk og Engelsk

bladet Dog World og er utstillingsdommer bårde i England, Belgia,
Sverige og Norge.

Setter, men nå har jeg bodd i utlandet i 38 år.
Oppmerksomheten rundt Nina ble stor på Savalen, hun kom
med hunder de fleste av oss ikke hadde sett før, og vi måtte jo spørre
hva det var.
– Vi har tre italienske Spinoner. Det er gode jakthunder, men vi
jakter ikke med disse. Jeg forsøkte med den eldste tispen, men det viste
seg at hun er skuddredd. Det er synd det er slik, for hun jobber veldig
godt i terrenget, og hun elsker å være i vann. Hun står godt i stand og
apporterer på ordre.
Datteren var ikke interessert i jakt i det hele tatt, men tredje generasjon viste seg å ha jaktinnstinktet i orden, forteller Nina ivrig. – Apport
behersker den også.
Nina og Norman har hytte på Røros, og tilbringer deler av som-

Nina Fleming med tre generasjoner Italiensk Spinone.

meren og oe julen på hytta.
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Fôr til den aktive hunden
I

TAN

T

NS

E

NERGY

SPORTING LIFE - unike kombinasjoner
av karbohydrater og fett imøtekommer
behovene til hunder i forskjellige aktiviteter
ved å tilføre energi tilpasset de aktuelle
aktivitetene.
Et eksklusivt balansert næringsinnhold
fremmer god fordøyelse og sunne ledd.
Anbefales til hunder i
langvarig og hard aktivitet

Anbefales til hunder i
meget langvarig og hard
aktivitet

Anbefales til hunder i kortvarig og
intens aktivitet

LIFESTYLE HEALTH NUTRITION – www.royalcanin.no

post@fuglehundklubben.no
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Sommertreff og hundeutstilling
på Savalen 21. – 23. juli 2017
I et herlig sommervær ønsket Østerdal Fuglehundklubb medlemmer, hundeinteresserte med familie og venner med og uten
hund hjertelig velkommen til en innholdsrik helg på Savalen
helgen 21. – 23. juli 2017.
Fuglehundklubben valgte i år å samle hundeutstillinga og
sommertreﬀet til ett stort arrangement.
Vi startet fredag etter lunsj med foredrag ved Anders Landin som
også var med oss og skapte entusiasme og engasjement på sommertreﬀet i 2015. Da vi spurte Landin om han kunne tenke seg å komme
tilbake i år, fikk vi følgende svar: «Det var en fin upplevelse sist jag
besökte klubben och visst vore det kul att göra ännu ett besök om nu
medlemmarna verkligen orkar höra på mig ännu en gång ...»
Å ja, det orket vi. Anders Landin holdt sitt foredrag i ny og oppdatert versjon på Savalloet, nær 70 personer ble inspirert av hans
metoder, dressur og hundehold. Med glimt i øyet og snertne replikker
gjorde Anders Landin igjen et sterkt inntrykk. Om jeg kan tillate meg
å nevne en av hans viktige replikker, må det bli, «NÆRA, NÆRA,
NÆRA». «Hur kan man tro att en hund stannar vid på 100 meter om
den inte stannar vid 3 meter?!»
Etterpå ble det mer fart, hundene skulle vise hva de kunne av
lydighet og apport i praksis. Anders Landin og hans dyktige medhjelper Ole Eng viste med sine hunder hvordan generell trening av
hund samt apport kunne gjøres og hvordan en god apportør arbeider.
Så var det deltagernes tur. Å jo da, fart ble det, mange gjorde det
ganske bra, noen bedre og alle fikk gode råd og noe å jobbe videre
med. Å ha praktisk trening med hundene på fotballbanen med 2
meter høyt gjerde viste seg å være ganske praktisk, faktisk. En av
replikkene som kom fra Anders Landin, var at sist han var her ble
han litt usikker på om vi hadde trent apport før? Dere har gjort stor
fremgang og jeg er imponert over hva dere har fått til med apporten
siden sist! Godt å høre, det er fortsatt håp!
Anders og Ole stilte generøst opp for alle som hadde ønsker eller
behov for hjelp med sine hunder gjennom hele helgen.
Det var felles grilling av medbrakt mat ved lavvoen på fredag
kveld, praten gikk livlig og stemningen var god denne fine sommerkvelden.
I et strålende sommervær og hele *** påmeldte hunder til
hundeutstillingen på lørdag var forventningene store. Utstillingsansvarlig Ragnar Alander med sin lange erfaring og store ro sørget
for en særdeles velorganisert hundeutstilling for hunder i gr. 7
stående fuglehunder, valpeshow og barn og hund. Alle hunder ble
nøye, rettferdig og positivt bedømt samt beskrevet av dommer Terje
Tyvold, ringsekreter June Solemsmo og skriver Kirsten Tyrum. Ustillinga var på plassen foran lavvoen, og i lavvoen laget og serverte
dyktige kokker grillmat og drikke. Det var salg av klubbens artikler
som bl. a. pique shirt, anorakker, potesokker hundefôr og ryggsekker.
I tillegg til et stort antall utstilte hunder var det utrolig mange som
tok turen til utstillinga i det flotte sommerværet.
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Lørdag kveld var det festmiddag i en nesten fullsatt sommerhage
på Savalen Fjellhotell med 65 sultne og hundeinteresserte deltagere.
God stemning, mange erfaringer og sanne skrøner ble livlig delt
rundt bordene. Flere kom uten hund, men før middagen var over var
valp bestilt for enkelte. En herlig valp og en smilende eier ble senere
på høsten observert på Dalsbygda prøva.
På søndag tok nærmere 30 hunder og forventningsfulle førere
turen til ØFHK sitt treningsterreng i Tronell. Anders Landin og Ole
Eng var med som instruktører og delte fortsatt villig av sin kunnskap
og gode råd. Hvordan man kan korrigere uønsket adferd og hvordan
man kan motivere til ønsket adferd på hund ble villig diskutert. Uten
at det de ble konkludert med noe fasitsvar, naturlig nok. Når den formelle delen var over var det ingen som ville hjem. Vi delte oss derfor
i to grupper og trente hunder og delte synspunkter, tanker og erfaringer ennå noen timer.
En stor takk til dere alle som midt i fellesferien valgte å bli med
på Fuglehundklubbens sommertreﬀ og hundeutstilling. Utrolige 350
deltagere og tilskuere var på sommertreﬀet i 2017. Tusen takk til alle
som bidro til at Fuglehundklubbens kanskje største arrangement
kunne gjennomføres og til en positiv opplevelse for både deltagere
og Fuglehundklubben.
Spesielt takk til Anders Landin, Ole Eng, Ragnar Allander, Terje
Tyvold, June Solemsmo, Kirsten Tyrum og Savalen Fjellhotell!
Dette var gøy!
Til slutt ønskes alle velkommen til Sommertreﬀ og hundeutstilling på Savalen 20. – 22. juli 2018.
Sees vi, Ragnarannemettekasperhegeperkristianarnetrondkirstenjøranmariannebørrebjørgeperjardaremmabeateandersjuneasgeirsolfridalexunnisteinarkimmauritsharaldheiditrondjensmortenm
arifrodemortenbirtesondretnebjørngeirmonicasteinarninahenningtorjalmartrinetorejannikegudmundkarijanerikbjørntrondchristiankariterjenilspetterespenpåltorunnirenemartinbjørnhegegerhardtj
arlsirisveinharalddagaanetteelirogerstålesteinarkjel
janbirgitbodilkaianinahelgelindaandersjosteinheidikristinhelgeandersivarterjearvesolfridogalledereandre?
På gjensyn!
Ole Petter Hansæl

www.fuglehundklubben.no

post@fuglehundklubben.no
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Tolgaprøven 2017
Rypebonansa i snøens rike

Comba. Vi har i samarbeid med dommerne og pointerklubben kåret

Østerdal Fuglehundklubb i samarbeid med Norsk Pointerklubb

unghunden til Prøvens beste pointer. Gratulerer til Østagløttens

arrangerte i Palmehelgen årets Tolgaprøve.

Comba og Christian Marhaug Narmo. Fat blir overlevert ved første

Selv om spenningen var stor i forkant, med litt for mye pluss

anledning.

grader i terrengene, og noen av veiene truet med å gå i oppløsning

En takk til alle involverte hører med, mange deltar under et slikt

så kjente vi alle på en god følelse. Den viktigste ingrediensen for at

arrangement og vi kunne vanskelig ha gjennomført dette uten alle

dette skulle bli vellykket var til stede. Alle terreng som ble taksert

gode bidrag.

viste god oppgang av ryper.

Hovedkomiteen for Prøven har bestått av:
Prøveleder:

Kasper Slettan

selv om vi lå an til ventelister så ringte folk og ville etteranmelde.

Prøvesekretær:

Anne Mette Grue

Tydeligvis hadde den gode bestanden ryktes ut i det ganske land. Når

Dommeransvarlig: Marianne Steenland

vi presenterte partiene 2 uker før prøven så hadde vi gjort klart

Terrengansvarlig:

terreng til 3 vk kvalik og 6 uk/ak partier lørdag. Samt vk finale og 6

I tillegg har vi hatt god hjelp i sekretariatet av Hege Bekkevoll, Asgeir

Ved påmeldingsfristen så hadde vi over 300 påmeldte hunder,

Per Kristian Evensen

uk/ak partier søndag. Vi hadde ventelister i alle klasser begge dager,

Røset og Ingunn Sømoen. Torgeir Tronslien har hjulpet oss med

over 30 på venteliste i vk lørdag.

terrengene i Hodalen og alt vi ellers trengte hjelp med. Trond Brørby

Rett før prøven så viser det seg at noen av veiene i Vingelen er av

og Ole Petter Hansæl som altmuligmenn og humørspredere.

så dårlig forfatning at vi ikke kan ta sjansen på og reise inn der. 2 nye
terreng i Hodalen blir presentert for oss i letningslia. Vi velger å satse

Takk!

på disse uten å ha fått prøvegått på forhånd. Det viser seg å være en
suksess, ene partiet som kom tilbake derfra hadde hatt 21 stander

Hilsen prøveleder Kasper

den dagen! Kun 2 premierte på partiet sier noe om vanskelig fugl og
hunder som ikke viste nødvendig kvalitet. Sånn kan det være på
vinterprøver, men ingen depper for det. På Kåsa så hadde partiet
ikke så mange fugler, men fikk allikevel en av helgens råeste fremvisninger da ES Barollo dro til med 4 fuglearbeider med reis i sitt
første slipp.
I VK finalen dro ES Rotåas Aisa og eier Magnus Haugen til med
1 Vk m/cert.Super prestasjon på en dag rypene var lite samarbeidsvillige. 2Vk gikk til GS Rørosviddas Cera.
Samlet ble det delt ut 47 premier noe som gir en premieprosent
på ca 22. Vi skulle selvfølgelig ønsket oss noe mer, men er fornøyd
allikevel. De fleste fikk sjansen sin på fugl og da er vi fornøyd. Vi må
ta med at noen av terrengene ikke leverte som ønsket, men terreng
rett ved var det flust opp. Sånn er det i ellet og det får vi gjort lite
med.
På lørdag kveld hadde vi jegermiddag servert og tilberedt av
Hodalsbudeia Aud Lilian Rye. Vi fikk servert en nydelig 3 retter med
elg som hovedrett. Vi hadde trekning av VK finale og loddsalg. Stor
stemning men samtidig viktige taler med påminning om å glede seg
på andres vegne og ikke minst det å glede seg over 2 og 3 premier. Vi
delte ut gave til årets hund 2016 Frankmovangens Fryd, eier Rune
Frankmoen.
Takket være samarbeidet med Pointerklubben så hadde vi i år ny
sponsor, Royal Canin stilte med raust med premier og vi delte ut

Prøveleder Kasper Slettan er også hundepasser når deltagerne er i
ellet. Det blir mest trening på kos, noe hundene setter pris på.

gaver til alle deltagere. Meget hyggelig bekjentskap. Vi hadde også
kåring av prøvens beste Pointer. I kåringen av beste pointer sto det
mellom 1 vk til pointer Rocket man og 1 Uk til pointer østagløttens
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Støttespiller for din hund
i 20 år under mottoet
«Trygghet og trivsel»!
Vi takker for tilliten gjennom alle disse
årene og ønsker velkommen til opphold og
aktiviteter i jubileumsåret.

Strømsås Gård og Hundepensjonat
1998 - 2018

•
•
•
•

Oppstalling
Trening
Oppdrett av jakthunder
Veterinærtjenester

Strømsås Gård og Hundepensjonat
Veterinær Marianne Steenland

Tlf. 911 05 898 (gjerne sms)
E-post: marianne@hundepensjonat.net / www.hundepensjonat.net
20
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Dressurkurs og valpekurs
Jeg har vært så heldig å kunne delta på både valpe og dressurkurs hos
Strømsås gård og hundepensjonat med Marianne Steenland som
instruktør. På valpekurset så lærte vi å omgås andre valper og grunnleggende momenter i dressur av jakthunder. Vi gikk derfra med et
godt grunnlag å jobbe videre på.
Dressurkurset ble gjennomført i samarbeid med Østerdal Fuglehundklubb, der var det bare fuglehunder som deltok. Vi var 10 ekvipasjer som deltok, alle i forskjellig grad dressert fra tidligere. Vi
møttes 8 tirsdager og gikk igjennom noe teori og mye praksis. Alle
fikk individuell oppfølging og hjemmelekser som passet den enkelte.
De fleste dagene så var vi på jordene ved hundepensjonatet og drillet
inn de forskjellige momentene, vi gikk igjennom mange øvelser, blant
annet kontakt, sitt, kom og på plass. siste dagen på Strømsås så hadde
vi også duer i luen som en ekstra provokasjon. Alle hundene og
førerne hadde en flott utvikling gjennom kurset, noe som har
resultert i både jaktprøvepremier og utstillingspremier.
Kasper

post@fuglehundklubben.no
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www.vingelen.com
Lei en fjellhytte med båt i Vingelen.
Sesong fra juli til september + vinterferie og påskeferie. Godt stangfiske.
Hunder er velkomne.

Hytte til leie ved Bjønntjønnan.

Vingelen har et variert og stort tilbud av
overnatting for deg som liker å gå i

fjellet.

Foto: Vingelen Turist

Online booking:
E-post:
Tlf:

Jakt i Vingelen
Vingelen selger rypekort på tre
jaktfelt. Info om feltene og kart
finnes på www.vingelen.com.
Søknadsfrist for kortsalget neste
år er 10. april 2016.
Det selges også jaktkort på hare,
skogsfugl og rådyr i
Vingelen. Besøk www.jaktspot.no
for mer info om dette.

www.vingelen.com
turist@vingelen.com
47 92 11 87

Foto: Bernt Østhus

Til våre gjester
tilbyr vi gratis treningsterreng for fuglehund
og harehund fra 1. april i Lettningslia.
5 hytter med dusj og kjøkkenkrok, enkelt
selvhushold. 2 til 5 sengeplasser.
Hvis lag eller klubber ønsker en større samling med felles middag, har Hodalen Fjellstue
gode løsninger for det også.
(Treningsterrenget er stengt 7.-9. april og
19.-22. april pga jaktprøver).

Jonas Tømte med Sølenklettens Burre vant valpeshowet
under årets sommerutstilling.

22

www.fuglehundklubben.no

ØFHK-CUP
Poeng kan sankes på våre 3 tradisjonelle arrangement:
Vinterprøven i Tolga, utstilling (Savalen) og Dalsbygdaprøven.
Poeng oppnås på følgende måte:
1 poeng for deltakelse på hvert arrangement.
Ved deltakelse flere dager på samme arrangement, teller beste resultat én av dagene.
Ved poenglikhet vinner yngste hund.

JAKTPRØVER
1 VK
2 VK
3 VK
4 VK
5 VK
6 VK
CK
Cacit / res. Cacit
1 AK
2 AK / 1 UK
3 AK / 2 UK
3 UK

11 poeng
10 poeng
9 poeng
8 poeng
7 poeng
6 poeng
1 poeng
2 poeng
9 poeng
7 poeng
6 poeng
5 poeng

JAKTHUNDUTSTILLING
1.
2.
3.
4.

Excellent i klassene JK, UK, AK og BK
Very Good i klassene JK, UK, AK og BK
Good i klassene JK, UK, AK og BK
Sufficent i klassene JK, UK, AK og BK

5 poeng
4 poeng
3 poeng
2 poeng

Jubileumscupen sponses av BEU:
Flotte premier!
Første mulighet til å sanke poeng er på Tolga-prøven 7. og 8. april 2018.

post@fuglehundklubben.no
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Årets hund
Kriterier for å bli kåret til årets hund er, foruten medlemskap i ØFHK; ”… eier/hunden må ha deltatt på en av prøvene eller utstillingen til
klubben, eller deltatt/dømt på noen av klubbens arrangementer.”

Frankmovangen’s Fryd, ble årets hund 2016.

Frankmovangen’s Fryd NO38814/15

1 UK

Dalsbygda.

Frankmovangen’s Fryd er etter Berkjestølen’s Vidda og Seterellet’s

1 UK

Mjøsprøven I.

Calli.

1 UK

Vestfold I.

Fryd ble tidlig moden for jakt. Sin første vinter startet hun på fire

3 Norsk Derby Kval.

prøver og ble premiert med 3*2 UK.

1 Norsk Derby Semi.

2 UK Dovreell
2 UK Dovreell

Totalt 8 premier på 12 starter i UK er noe vi er veldig fornøyd med.

2 UK RSM

Fryd har også vært på fire utstillinger og fått 1. premie på alle.
Så kan vi bare glede oss over at i skrivende stund har Fryd fått sin

På høsten hadde søket stabilisert seg og hun oppnådde følgende
premier:

1 AK og er nå klar for VK. Hun har også blitt godkjent avlshund i
NESK.

Årets vinnere av ØFHK-Cup 2017
Delt 1. plass mellom
– Halvartun’s Supernova, eier Kasper Slettan, 15 poeng
– Østheias Bella Mont Months, eier Ole Petter Hansæl, 15 poeng
Premiene sponset av BEU er gavekort på kr 3000,- til begge vinnerne.
Fullstendig liste over alle deltagere finner du på
www.fuglehundklubben.no
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Statutter Årets Hund ØFHK
For å bli kåret til årets hund, så gjelder det noen regler. For det første så må man være medlem i klubben, samt at man må ha deltatt på enten
en av prøvene eller utstillingen til ØFHK. Man kan også ha kvalifisert seg/hunden til å delta ved å dømme på noen av våre arrangementer.
Poeng deles ut som beskrevet under.
Jaktprøver

AK

UK

VK

1. premie
2. premie
3. premie
1. premie
2. premie
3. premie
1. premie
2. premie
3. premie
4. premie
5. premie
6. premie

5 poeng
3 poeng
2 poeng
5 poeng
3 poeng
2 poeng
5 poeng
4 poeng
3 poeng
2 poeng
1 poeng
1 poeng

Klubbmesterskap

CACIT og Ærespremie, skog
CK
Premiering i finale/semifinale
Premiering i høystatusløp finale/semifinale

1.
2.
3.
4.
5.
6.

premie
premie
premie
premie
premie
premie

5 poeng
4 poeng
3 poeng
2 poeng
1 poeng
1 poeng
5 poeng
3 poeng
3/2 poeng
2/1 poeng

Hunden skal være utstillingspremiert, det gis ett poeng for excellent/very good i ØFHKs
utstilling. Ved lik poengsum vil alder være utslagsgivende, yngst hund går foran.

Resultater til årets hund 2017 bes innsendt senest 31. januar 2018.
Sendes til Asgeir Røset, 2500 Tynset, eller pr e-post til: agroset@bbnett.no

post@fuglehundklubben.no
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Tett på ...
Navn:

Sondre Elvestad

Hund nå: Brennvolas Tiba (Engelsk setter)

Hvordan kom du i kontakt med ØFHK?

Mor: Femundsmarkas Gunhild Sundet

Første gang jeg var i kontakt med ØFHK var under sommertreﬀet på

Far: Vindølas Dn Murphy

Savalen nå i år. Når vi var hos Torgeir Tronslien i Holdalen for å hente
Tiba i sommer så ble det så klart snakk om dressur og metoder. Jeg

Erfaringer og antall år med hund: Tiba er vår første hund og hentet

nevnte da på at jeg hadde sett en del filmer av Landin og ønsket å bruke

henne fra Brennvola’ kennel i Hodalen (Torgeir Tronslien) den 3. juli i

hans metodikk. Det var da Torgeir sa, Landin skal på sommertreﬀet

år. Har ingen erfaring med hund fra oppveksten så dette er nytt for alle

så anbefaler dere å reise dit…. Vi dro sammen med vår nye firbeinte

i familien.

venn og fikk mange tips og råd. Er utrolig glad for at vi tok turen både
i forhold til å få høre på Anders, men også for at vi traﬀ utrolig mange

Hvorfor fuglehund?

hyggelige mennesker.

Siden jeg har jaktet småvilt (rype og skogsfugl) i snart 10 år uten hund
så var det ingen andre alternativer når det skulle komme en firbeint

Hvilke av klubbens tilbud benytter du?

venn i hus… Alle i huset er også enige i at dette er den fineste rasen av

Pr. i dag ingen, men ser for meg at bruken av treningsfelt, utstillinger

alle …

og jaktprøver + dialog med medlemmer rundt både jakt og dressur vil
bli naturlig i tiden som kommer.

Hva slags hundemenneske er du og
har du noen filosofi bak treningen?

Er det noen aktiviteter du savner eller ønsker klubben skal

Kan vel ikke si at jeg har en spesiell filosofi, men etter samtaler med

fokusere mer på?

flere i forkant av at vi fikk hund så var det metodene til Anders Landin

Kjenner for lite til hva som blir gjort til å si noe om det … Det enneste

som ble nevnt flere ganger. Prøver å følge metodikken han bruker som

jeg vil si er at sommertreﬀet var utrolig bra og vi ser for oss å komme

en rød tråd fra valp til klar jakthund (og så klart videre etter det). Ble

tilbake.

så klart ekstra motivert etter å ha deltatt på sommertreﬀet på Savalen
der Anders var tilstede.
Hva legger du vekt på ved innlæring og dressur?
Jobber mye med grunndressur av valpen. Sitt, innkalling og apport
jobbes det mye med om dagen + å få Tiba inn i situasjoner med fugl.
Noe du har lært tilbake av de firebeinte?
Dette var ikke så lett. Det å planlegge hverdagen har nå fått en enda
større betydning. Noe som igjen har gjort at jeg må prioritere tiden min
bedre enn tidligere.
Har du noen forbilder når det gjelder fuglehunder og
dressur/trening?
Anders Landin. Har i tillegg vært på besøk hos Ole Engh noen ganger
for å se om det jeg jobber med/gjør henger på greip …
Favorittplass i Østerdalen til jakt/rekreasjon?
Hytta på Koppang (Vinjevegen). Hytta bruker vi til både ellturer og
tre barn + hund) ☺.

rekreasjon fra en ellers ganske hektisk hverdag med mye aktiviteter (les
Ellers blir det både trening og jakt med Tiba i det området i årene

Familielykke ...

som kommer.
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Tett på ...
Navn:

Jan Tore Skjørshammer og Heidi Sjetne Lund

Hunder nå: Breton Lille My 11 år og strihåret vorsteh Baluba 3 år

to lystbetont innlæring som utgangspunkt og legger stor vekt på å gi
hundene mye tid ute i terrenget. Begge jobber fulltid, men vi bruker

Hvordan vi møttes og hva som vakte oppmerksomheten:

skogen rett bak huset for det den er verdt. Begge hundene fungerer

Vi var på Dalsbygdaprøven begge to i 2006. Heidi luet en annen liten

svært godt i forhold til våre forventninger på jakt.

breton på morgenkvisten og ble plutselig lagt i bakken av Ronja,
strihåret vorsteh Jan Tore hadde den gangen. Hun var veldig glad for å

Hva vi har lært av de firbeinte:

møte noen å leke med (selv om Jan Tore påstår at hun var spesialtrent

Man skreller av seg et hudlag når man slipper en firbent venn inn i

til å legge ned damer). Heidi falt bokstavelig talt for Ronja først, men

hjertet sitt. Deres livsglede og evne til å berike naturopplevelser betyr

ble grundig sjarmert av eieren etter hvert. Det var ingen ulempe å la

enormt mye. Man blir ydmyk av deres tillit til oss. Samarbeidet på jakt

klissvåte damer skie i oppvarmet lavvo. Ettersom Heidi faktisk stilte

betyr spesielt mye for Jan Tore.

på prøven uten hund, måtte hun sjarmere Jan Tore på egenhånd. Men
det er ingen ulempe å være veterinær når man skal få oppmerksom-

Forbilde innen fuglehunder og jakt/trening:

heten til eiere av strihårede vorstehere, dette er jo hunder som ikke

Vi har vel ingen direkte forbilder, men ser mest opp til dem som stadig

akkurat er nederst på skadestatistikken.

får fram gode hunder på hundenes premisser.

Historien fram til bryllup:

Favorittplass i Østerdalen:

Havnet på samme parti dagen etter og holdt kontakten, Heidi fikk Lille

Uten tvil Dalsbygda.

My like etterpå, og siden har livet bestått mye av felles hundeaktiviteter.
Jan Tore fridde ute i terrenget på Dalsbygdaprøven to år senere. Vi
lekte med ideen om å gie oss i Dalsbygda, men måtte velge alternativ
løsning pga reisevei for en del av gjestene. Men vi feiret 1 års bryllupsdag på prøven to år etter det igjen, og ble overrasket av prøvearrangøren da det stod sjampagne klar til oss på Nygjelten seter da vi
ankom. Denne seteren har vi bodd på flere ganger.
Det er blitt to små barn de siste årene, så gleden var stor da vi fikk
barnevakt og kunne dra på prøven igjen i år. Prøven og rammen rundt
er helt fantastisk.
Erfaringer og antall år med hund:
Begge er oppvokst med hund i familien, Heidi med breton og har holdt
seg til det, Jan Tore med utstillingshunder, men fikk første strihårede
vorsteh Ronja i 2004.
Hvorfor fuglehund:
Heidi er oppvokst med fuglehundjakt og kan ikke tenke seg høsten uten
dette, men setter like stor pris på de daglige turene og en treningskamerat som aldri sier nei. Jan Tore hadde jaktet mye uten hund tidligere, og ønsket seg en allsidig hund så langt fra utstillingsringen han
kunne komme.
Vi setter stor pris på aktiviteter vi kan gjøre med hundene hele året
og har vært svært aktive i apportmiljøet.
Type hundemennesker og filosofi bak treningen:
Hundene våre er først og fremst familiemedlemmer så vi legger stor
vekt på at de fungerer fint med barn og andre mennesker. Vi har begge

post@fuglehundklubben.no

Heidi og Jan Tore fant hverandre på Dalsbygdaprøven.
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Velkommen til oss!

Tynset smådyrkontor AS står
klare til å ta imot deg og ditt dyr.
Vi utfører alt av polikliniske undersøkelser,
samt at vi tilbyr enklere prosedyrer, som tannstell, kastrering og sterilisering av katt, HD/AD-røntgen mm.
Vi har et velutstyrt laboratorium med helt nye blodprøvemaskiner, samt at vi tar både røntgen og ultralyd.
Våre åpningstider er:
Mandag 09-19, tirsdag og onsdag 09-15, torsdag 09-17
og fredag 09-15.
I butikken selger vi fôr fra Specific, Hill’s og Royal Canin,
samt diverse andre salgsartikler.
Kontakt oss på telefon 48 38 88 00 for timebestilling,
eller hvis du har spørsmål.

Tynset smådyrkontor AS
2500 Tynset • Tlf. 48 38 88 00
post@tynsetsmadyr.no
www.tynsetsmadyr.no
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Vola hyttefelt
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Røstvika sørøst for Hodalen langs Fv26.
Vestvendte tomter med prima
solforhold og utsikt.
Tomtene 1-24 har vann og strøm
til tomta, tomtene 25-33 har
strøm til tomta.
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Interesserte kan henvende seg til
Torgeir Tronslien tlf. 913 79 129.
E-post:
torgeir.tronslien@gmail.com
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En eventyrlig helårsdestinasjon
Velkommen til Savalen

Beliggende i nordenden av sjøen Savalen, omkranset av skog
og fjell, tilbyr destinasjon Savalen et mangfold av ulike aktiviteter gjennom fire årstider.

samt Fjellcruise på Savalen og mye mer ...

Trygt og godt for familien og med mange muligheter i gåavstand fra der man bor.

Velkommen til uforglemmelige
dager på Savalen

Utenfor hotellet er det mange spennende utfluktsmuligheter.
Bergstaden Røros, Aukrust senteret, matsafari til Vingelen,

Med over 50 års sammenhengende drift vet vi hva våre gjester
ønsker.

BOOKING: 62 47 17 17 • www.savalen.no

post@fuglehundklubben.no
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www.subaru.no

NYHET! NÅ MED TESTVINNENDE EYESIGHT FØRERASSISTANSE!
NYE SUBARU FORESTER ER DEN ULTIMATE BILEN FOR AKTIVE FAMILIER.
MED TESTVINNENDE EYESIGHT FØRERASSISTANSESYSTEM SOM STANDARD,
SYMMETRISK FIREHJULSDRIFT, HØY BAKKEKLARING OG MASSE PLASS FÅR
FORESTER DERE FRAM, UANSETT HVOR TUREN GÅR.
BESTILL PRØVEKJØRING I DAG!
Besøksadresse: Brugata 17, 2500 Tynset - Telefon 62 48 48 20
Åpningstider: Mandag-fredag: 08.00-16.30

2018 SUBARU FORESTER FRA 439 800,–*
KAMPANJERENTE 1,95%**

www.mila-bil.no • https://www.facebook.com/MilaBilAs

• Aviser / hefter / bøker
• Småtrykksaker
• Skilting, inne og ute
• Vinyldekor / klebetekst
• Webløsninger

*Pris fra kr. 439 800,– gjelder levert Oslo.
Frakt- og leveringsomkostninger vil variere ellers
i landet. Alle priser inkl. mva. Årsavgift kommer
i tillegg. Det tas forbehold om evt. endringer i
spesifikasjoner fra fabrikk, endringer i bilavgifter
og valutakurser, samt skrive- og trykkfeil.
Bildene kan avvike fra tilbudte modell.
Forbruk: 0,65–0,70 l/mil, CO2 150–153 g/km.
**Eksempel lån: Rente 1,95 % nom/4,01 % eff.
Egenkapital 35 %. Lånebeløp kr 150 000,– o/5 år.
Etableringsgebyr kr 2 774,–. Totalkostnad
kr 167 159,–. Renten er flytende og subsidiert
i 3 år for deretter å bli justert til gjeldende
markedsrente.

Vi har holdt på
siden 1986

– og kan det meste om det meste

innen faget vårt !

• Skjermreklame
• Storplakatprint
og mye annet ...
Kjapp levering –
fornuftige priser!
www.smithgrafisk.no
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Parkveien 5 B, 2. etg., 2500 Tynset
Knut Solvang:
knut@smithgrafisk.no
Tlf. 905 11 510

Per Roar Øian:
per.roar@smithgrafisk.no
Tlf. 917 55 838

www.fuglehundklubben.no

Aktiv

N-Ø ledende
eiendomsmegler
Boligrådgivning
Som Nord-Østerdalens største eiendomsmegler er vi involvert i ca 300
boligtransaksjoner hvert år. Dette har gitt oss mye erfaring i å se situasjonen fra
både en kjøper og en selgers side.
Har du behov for rådgivning i forbindelse med kjøp, salg eller re nansiering av
en eiendom kan du alltid komme til oss.

Boligrådgivning
Velkommen!

Som Nord-Østerdalens største eiendomsmegler er vi involvert i ca 300
boligtransaksjoner hvert år. Dette har gitt oss mye erfaring i å se situasjonen fra
aktiv.no
både
en kjøper og en selgers side.
Produsert av Smith Grafisk, Tynset

