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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

Strømsås gård og
hundepensjonat
«Trygghet og trivsel»
Oppstalling, trening, oppdrett av jakthunder
og veterinærtjenester: Velkommen!
Nytt kull på Sørhaugliens Mercy planlegges
vinteren 2019.

Strømsås Gård og Hundepensjonat
1998 - 2018

Oppdateringer på www.hundepensjonat.net
og Facebook. Bestillinger på tlf. 911 05 898
(gjerne sms), messenger (Marianne Steenland) eller e-post:
marianne@hundepensjonat.net

Strømsås Gård og Hundepensjonat
Veterinær Marianne Steenland
Tlf. 911 05 898 (gjerne sms)
E-post: marianne@hundepensjonat.net / www.hundepensjonat.net
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Styre og utvalg i
Østerdal Fuglehundklubb 2018
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
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
Hege Hoel Bekkevoll
Arnfinn Frengstad
Øyvind Streitlien

Jaktprøveutvalget:
Leder: Anne Mette Grue
Medlemmer: Per Kristian Evensen,
Kasper Slettan og Marianne Steenland
Utstillingsutvalget:
Leder: Ragnar Alander
Arnfinn Frengstad
Aktivitetsutvalget:
Leder: Ole Petter Hansæl
Medlemmer: Arne Sandbakken,
Hege Hoel Bekkevoll, Erik Tømte, Trond Brørby
og Jardar Kilsti Nordeng
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.
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.

post@fuglehundklubben.no

2018 har vært nok et år med positiv utvikling for Østerdal Fuglehundklubb. Stadig flere bruker våre treningsterreng, melder seg på våre
prøver, utstilling og samlinger. Mange melder seg inn i klubben og vi
har i min tid i klubben aldri hatt flere medlemmer. Vi er takknemlige
og ydmyke over den utviklingen vi har, og jeg som leder er stolt over
innsatsen som styret og utvalg gjør. i tiden fremover så gjelder det å
fortsette den gode utviklingen og ta tak også på andre områder. På årsmøtet for et år siden så kom det frem et ønske om at vi igjen skulle bli
en klubb som uttalte oss, og var med i diskusjoner i det politiske rundt
fuglehund. Her må nok valgkomiteen gjøre en innsats når ny leder skal
på plass, og ikke minst må vi muligens bruke noe midler på å utdanne
styret. Et annet område som jeg håper også kan løse seg nå som vi
tiltrekker oss så mange medlemmer, er jobben mot å utdanne nye dommere og instruktører, det begynner å bli lenge siden vi som klubb har
klart å bidra her.
Jeg mener at de menneskene som i mange år har gjort, og gjør en
jobb i klubbens utvalg er meget viktige for oss, de sitter med en kunnskap om klubben som har skapt det vi har i dag. I tillegg så kommer
det stadig til nye som ønsker å bidra, det er også viktig. På denne måten
drives klubben fremover med røtter.
Østerdal Fuglehundklubb har en fantastisk logo sier folk til meg,
og ja, det er det ingen tvil om. Helge Ness har genialt og enkelt skapt
noe som alle legger merke til. Vi har mye å takke gamlekara som i samarbeid med han fikk til den logoen. Vi bruker den flittig, setter den på
produkter i forbindelse med klubben og opplever den som noe av det
som gjør oss stolt av klubben vår. Smith Reklame som er vår samarbeidspartner når det gjelder blant annet Prellern, er firmaet som
Helge jobbet i frem til han gikk bort for noen år tilbake. Her får vi fortsatt fantastisk hjelp når vi kommer innom og trenger ett eller annet til
klubben vår. Slik lever tradisjon og samspill videre. Takk.
Takk for at jeg har fått være leder for denne flotte klubben og lykke
til for neste leder.
Ta vare på hverandre.
Kasper
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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
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Aktivitetsplan 2019
Forslag til aktiviteter 2019:
Årsmøte 2019

8. februar kl. 19.00

Kantina Nord Østerdal Kraftlag, Tynset

Tolga-prøven

6. og 7. april

Hodalen fjellstue

Dressurkurs

Annonseres

Utstilling

20. juli

Savalen

Sommertreff

19. - 21. juni

Savalen

Jakthundkurs

17. og 18. august

Tolga Østfjell

Dalsbygdaprøven

31. august og 1. sept.

Storstuvollen Dalsbygda

Klubbmesterskap

Annonseres

Julemøte

Annonseres

Treningsterreng 2019:
Vingelen

1. januar til 15. april

Alvdal

15. juli til 5. september

Grønnfjell

21. august til 5. september

www.fuglehundklubben.no

Innkalling til årsmøte 2019
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 31. desember 2018.
Medlemmer i styret som ønsker frasigelse av verv, melder
dette til valgkomiteen innen 31. desember 2018.
Velkommen!
Styret

post@fuglehundklubben.no
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Referat fra årsmøte i
Østerdal Fuglehundklubb 8/2-2018
Sted: Kantina ved Nord Østerdal Kraftlag
Sak 1
Sak 2

Sak 8. Valg:
Leder:

Kasper Slettan

Ikke på valg

Nestleder:

Ole Petter Hansæl

Gjenvalgt for 2 år

Styremedlem:

Tore Knudsen

Kasserer.

Styremedlem:

Arne Sandbakken

Ikke på valg

Styremedlem:

Anne Mette Grue

Ikke på valg

Styrets årsberetning:

Styremedlem:

Per Kristian Evensen

Ikke på valg

Årsberetningen ble lest opp av leder og

Styremedlem:

Asgeir Røset

Ikke på valg

godkjent av årsmøtet.

Styremedlem:

Hege Hoel Bekkevoll

Valgt for 2 år

Varamedlem:

Arnfinn Frengstad

Valgt for 1 år

Varamedlem:

Øyvind Streitlien

Valgt for 1 år

Møteinnkalling godkjent uten merknader.
Valg av møteleder og sekretær.

Gjenvalgt for 2 år

Møteleder: Kasper Slettan
Sekretær: Ole Petter Hansæl
Sak 3

Sak 4

Revidert regnskap:
Godkjent uten merknader.

Sak 5

Innkomne forslag:

Revisorer:

ikke på valg. Vara: Per Østigård valgt for 1 år.

Ingen innkome forslag.
Sak 6

Fastsettelse av kontingent:

Siri J. Strømmevold valgt for 2 år, og Jøran D. Meås

Valkomité:

Per Østigård, Reidun Joten, Johannes Nordvik.

Kontingenten vedtas uendret for 2019: Kr 200 for
hovedmedlemmer og kr 50 for familiemedlemmer/
støttemedlemmer.
Sak 7. Godkjenning av aktivitetsplan/budsjett:

Tynset, 8. februar 2018

Godkjent av årsmøtet.
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Erik Tømte

Bjørn Grue

(Sign.)

(Sign.)

www.fuglehundklubben.no
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La lokale kjentfolk
hjelpe deg ved viktige
løypevalg i livet.

G de vinte r
bå omme
og s
Tlf. 62 49 61 00
post@tos.no
www.tos.no

Velkommen til
lokalbanken din!

OS • TOLGA • TYNSET • FOLLDAL • ELVERUM

Fra Dalsbygdaprøven 2018

Sven Sletten og ES Alma får tildelt 1 UK av dommer Morten Risstad.

post@fuglehundklubben.no

Prøvesekretær Trine Knudsen og hjelpegutt Tore Knudsen.
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Dalsbygdaprøven 2018
Som vanlig var det god påmelding på Dalsbygdprøven, selv om

til deltakerne begynte å komme. Og kokk måtte jeg også være, slik

det ikke var like mye påmeldinger som det har vært tidligere år.

at dommerne og de som var med på arrangementet skulle få seg litt

Men også i år hadde vi ventelister både på lørdag og på søndag.

egg og bacon før de skulle ut i fjellet. Også i dag fikk alle som var på

Trine hadde stålkontroll på påmeldinger og papirarbeid som van-

venteliste plass, og det var faktisk flere partier som ikke var fulle. Om

lig. Egentlig var det litt overraskende at det ikke var lengre

det er en trend eller om det bare var spesielt i år, vites ikke. På

ventelister, men det har kommet meg for øre at det var en del som

søndagen var nok rypa mer samarbeidsvillig, i hvert fall for noen,

var bekymret for fuglebestanden i Dalsbygda i år.

det ble utdelt 25 premier. 4 stk 1 UK og 2 stk 1 AK. Det må nevnes

På tur innover Skarvdalen etter en stopp på Bua for å hente

at Tore som stilte Amor for Trine kom ned med en 2 AK også på

matvarene som var bestilt, så jeg at Kasper og Ingjerd hadde gjort en

søndag. Kjell Otto stilte Kali selv, og han gjorde det ikke noe dårligere

utmerket jobb med merking av veien for de som ikke er lokalkjente.

enn Odd Arne og fikk nok en velfortjent 1 UK. Bjørn Smistad kom

Da jeg kom nesten inn til avkjøringen til Skarvdalen møtte jeg Bjørn

ned sent på kvelden med en meget velfortjent 1 pr AK på Jutevatnets

Smistad, som hadde vært på Storstuvollen og snakket med vertskapet

Gavas, da hadde Gavas 4 fuglearbeid, hvis jeg ikke husker feil. For

og tatt i mot beskjedene de ønsket å overbringe. Og rett bak meg kom

mer info om premier se premielisten.

Per Kristian med «portapotti» på hjul så vi skulle slippe å ha lang

Da gjensto til slutt bare opprydding og litt vask på Storstuvollen.

dokø før partiene skulle ut i fjellet. Som vanlig var det sodd og noe

Det blir lange dager når man arrangerer jaktprøve, og en stor takk

godt å drikke til dommerne og andre som kommer på fredag.

rettes til alle som har vært med å bidra for at vi har fått arrangert en

Lørdagen opprant med brukbart vær, og deltakerne var nok

ny flott prøve. Og en spesiell takk rettes også til dommerne som stiller

spente på hvor mye fugl det virkelig var i terrengene. Og som det ble

opp og skaper en hyggelig ramme i fjellet, vi har fått meget gode til-

sagt på dommermøtet av NKK-representanten vår, Kjell Otto Han-

bakemeldinger på dommerne, noe vi er meget glade for. Til slutt vil

sen, så må det ikke brukes kuleramme på sjanser. Trine organiserte

jeg takke både vertsskapet på storstuvollen, Dalsbygda Jaktlag og

oppropet på en strålende måte som vanlig, og vi fikk ut partiene

Dalsbygda Næring og Utvikling som gjør at vi får tilgang til Norges

raskt. Og alle som møtte av de på venteliste fikk plass.

beste prøveterreng.

Ut over dagen kom det etter hvert litt tilbakemeldinger fra fjellet.
Og det var som vi hadde regnet med, det var meget godt besatt med
fugl i alle terreng. Selv om det var enkelte terreng som ikke var like
bra besatt, så kan vi vel si at alle fikk sine sjanser og litt til. Når vi fikk
se kritikker der enkelte hunder hadde hatt både 6 og 7 sjanser på fugl,
så kan vi vel si at vi arrangerer prøve i noe av de beste prøveterrengene i landet, om ikke de beste. Og resultatet ble 22 premier, og der
var det 4 stk som klarte 1 UK, ingen 1 AK, så det tyder på at det ikke
var bare lett. Vil også nevne at Kali til Kjell Otto fikk 1 UK med Odd
Arne Vikavoll som fører, det ble også en 2 AK på Amor til Trine og
Tore, og Bjørn Schjølberg fikk 1 UK med Rapp.
Utpå kvelden så ble det jegermiddag som er arrangert av Dalsbygda Næring og Utvikling, tradisjonen tro. Som vanlig var det
supergod mat, men dessverre ble det bare 25 stk som ville ha middag.
Hva årsaken til det er vet vi ikke, men jeg tror nok at det har litt med
pris å gjøre. Om det blir jegermiddag til neste år er ikke avklart, men
vi skal finne en løsning uansett slik at vi får mulighet til en sosial
sammenkomst. Men vi som var på jegermiddagen koste oss med god
mat, loddsalg og premieutdeling. Og også i år har Dalsbygda Jaktlag
stilt med jaktkort til loddpremier, noe som blir godt mottatt. Og både
Alvdal-Tynset Sport og Sport 1 stilte med loddpremier og gode innkjøpspriser på de premiene vi måtte fylle på med. En stor takk til
samarbeidspartnere som alltid stiller opp for oss.
På søndag var det nok en litt sliten prøveleder som kom seg opp

Odd-Arne og Kali.

på morgenen for å få fyr på bålpanna slik at kaffen skulle være klar

8

www.fuglehundklubben.no

Premieliste lørdag
Gordon setter

Riskammens RV SAGA

Fossum, Tarjei

2 AK

Engelsk setter

Klevmarkas's Saga

Kleven, Dag Bjørnar

2 AK

Engelsk setter

Sølnkletten's Burre

Tømte, Jonas Lunsæter

2 UK

Vorsthehund Langhåret

Rognhøgdas Alva

Tangen, Martin

3 UK

Irsk setter

Hadselsøya's Rapp

Schjølberg, Bjørn

1 UK

Vorstehhund strihåret

Skjåmyras Jaga

Larsen, Gudmund

3 UK

Irsk rød og hvit setter

Craigrua Lola

Svandal, Jan-Erik

2 AK

Vorstehhund Korthåret

Jägerhoppets Amor

Knudsen, Trine Økseter/Knudsen, Tore

2 AK

Kleiner Münsterlander

Ospekollens B-leo

Nygaard, Håvard

3 AK

Gordon setter

Jimbalayas Aberlour

Kjensberg, Rune Olav

3 UK

Engelsk setter

Brennvola's Timon

Moum, Erik

2 UK

Engelsk setter

Hallingnatten's Kali

Hansen, Kjell Otto/Vikavoll, Odd Arne

1 UK

Gordon setter

Imingens IH Aslan

Kjelsberg, Kaja Nordby

2 UK

Engelsk setter

Femundsmarkas Hekla

Walle, Leif Harald

2 UK

Engelsk setter

Valera's Isá

Stokkli-Haugvold, Anne Guri/Haugvold, Odd Arild

2 UK

Engelsk setter

Jentenes BCT Saga Chanel

Magnussen, Vidar

3 AK

Engelsk setter

Fageråas Smirre

Pedersen, Kjell

3 AK

Gordon setter

Horndalens LBh Easy

Heiberg, Jan

1 UK

Engelsk setter

Håkåstjønnas Alma

Sletten, Sven

1 UK

Engelsk setter

Høimyra's QUEEN

Engen, Anita

3 UK

Vorstehhund strihåret

Hampus

Moe, Morten

3 UK

Vorstehhund strihåret

Martine av Røssmyra

Johannessen, Unn

2 AK

Engelsk setter

Hallingnatten's Kali

Hansen, Kjell Otto

1 UK

Vorstehhund Strihåret

Martine av Røssmyra

Johannessen, Unn

2 AK

Irsk setter

Altegeinos TK Fenris

Berg, Mari Anne

2 AK

Engelsk setter

Kongsvoldrypas Frank

Mathisen, Trond Ivar

2 UK

Pointer

Hallingnatten's Margaux

Steenland, Marianne Ølstad

3 UK

Gordon setter

Jimbalayas Aberlour

Kjensberg, Rune Olav

3 UK

Engelsk setter

Sørlihaugens Mercy

Steenland, Marianne Ølstad

2 AK

Irsk setter

Aiko

Randen, Morten Hensel

1 AK

Engelsk setter

Høsbjørlia's A Saga

Martinsen, Rune

3 AK

Engelsk setter

Jentenes BCT Saga Chanel

Magnussen, Vidar

3 AK

Engelsk setter

Høimyra's QUEEN

Engen, Anita

1 UK

Vorstehhund Strihåret

Skjåmyras Jaga

Larsen, Gudmund

3 UK

Engelsk setter

Gråvola's La Vici

Krieg, Anders

3 UK

Pointer

Badstuåsen's Hegra

Delphin, Inger Johanne Stang/Engen, Anita

1 UK

Gordon setter

Horndalens LBH Loke

Lønstad, Tom

1 UK

Gordon setter

Riskammens RV SAGA

Fossum, Tarjei

2 AK

Engelsk setter

Brennvola's Borghild i Åstadal'n Sørlundsengen, Tom Kristian

2 UK

Engelsk setter

Håkåstjønnas Alma

Sletten, Sven

2 UK

Pointer

Rapp

Nygaard, Finn Holm

2 UK

Irsk setter

Skarvdalens IPA

Bjølstad, Ole Kristian Haug

2 UK

Vorstehhund korthåret

Jägerhoppets Amor

Knudsen, Trine Økseter/Knudsen, Tore

2 AK

Engelsk setter

Hågakollens Tesla

Andresen, Alf Erik/Riise, Berit

2 AK

Pointer

Jutevatnets Gavas

Smistad, Bjørn Sverre

1 AK

Engelsk setter

Sølnkletten's Capris ||

Løkken, Arve/Moastuen, Jan Erik

2 UK

Engelsk setter

Halvartun's Lillegutt

Ljungmann, Karl-Erik

3 AK

Premieliste søndag

post@fuglehundklubben.no
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Klubbmesterskapet 2018

Årets klubbmesterskap ble gjennomført i Dalsbygda, terrenget

er fugl som teller. Vi ønsker allikevel i samarbeid med Klubbens

var Rabblia.

Hovedsponsor Royal Canin å dele ut premier. Derfor bestemte vi å

Det var 18 hunder som stilte til start, forventningene var en
trivelig dag i fjellet hvor alle skulle få vise frem hundene sine. Vi
mykner litt på jaktprøvereglementet og sender ingen hjem om man
skulle være litt uheldig i en eller annen situasjon. Dommer for dagen
var Bjørn Schølberg.
Vi visste allerede før vi gikk ut at det kunne bli utfordrende å få
til gode situasjoner, snøen hadde allerede vært på plass i terrenget
og forsvunnet igjen med mildværet, rypene er hvite og har flokket
seg. Mange gode hunder fikk vist frem sine søkskvaliteter i fjellet,
dessverre så fikk vi ikke et eneste fuglearbeid. De rypene vi så, satt i
store flokker og lettet langt foran oss. For å kåre en klubbmester som
får poeng i konkurransen om årets hund i Østerdal Fuglehundklubb,
så må det være et tellende fuglearbeid på en eller annen måte. Det

Vinnere AK.
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premiere de best rangerte hundene i unghundklasse og i voksenklasse, uten å kåre klubbmester.
Da Bjørn hadde rangert hundene gjennom dagen så sto vi igjen
med denne listen:
- UK 1 Hallingnattens Junior, Maiken Nordskag
- UK 2 Sølenklettens Burre, Jonas Tømte
- UK 3 Hallingnattens Margaux
- AK 1 Sletthallens Panto, Per Erik lund
- AK 2 Altegeinos Mira
- AK 3 Sørhaugliens Mercy
Kasper

Vinnere UK.

www.fuglehundklubben.no

Julebord på Savalen
med foredrag av Halvor Sveen og utdeling av premien i ØFHK-Cup
Årets julebord var lagt til Savalen fjellhotell, vi hadde invitert Halvor

Etter foredraget så delte vi ut premien til årets vinner i ØFHK

Sveen til å foredra for oss. Halvor er kjent som vinner av farmen

cup. Bjørn Smistad vant med sin meget gode Pointer Jutevatnets

2017, og ikke minst fra rovviltdebatten. Dessverre var vi veldig få

Gavas. Premien var et gavekort fra Sport 1 Tynset gitt av BEU ved

som hadde satt av denne kvelden, så det var god plass i salen. Vi som

Paal Gundersen, samt en fôrsekk fra vår hovedsponsor Royal Canin.

var der fikk godt utbytte av foredraget. Moro å høre om hvordan de

Gavas fikk 2 AK på Tolga i vinter og 1AK i Dalsbygda i høst, dette

preger hunder på bjørn og trener frem de tøffeste individene. Og

ga til sammen 18 poeng og det var ingen andre som var i nærheten

ikke minst detaljkunnskapen om både bjørn og ulv. Vi fikk se filmer

av det. Regler og info om ØFHK-Cup kan dere lese mer om et annet

som viste oss hvor sterke sanser bjørnen har, og hvordan den opp-

sted i bladet.

drar ungene sine. Vi fikk se hvordan ulven har endret væremåte og
utseende, og hvordan dette har påvirket livet til både jegere bønder

Senere så gikk vi til bords og koste oss med bugnende julebord

og fastboende. Her fikk alle komme med innspill og spørsmål.

og godt fellesskap. Takk til Ole Petter og aktivitetsutvalget for denne

Halvor svarte godt for seg, og viste en utrolig kunnskap om både jakt

flotte kvelden.

og dyr.
Kasper

Vi venter på den gode julematen.

post@fuglehundklubben.no
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Rypetaksering
Tekst og bilder: Per Østigård

I august hvert år gjennomfører rettighetshavere over hele landet

Hva skal til for å oppnå et godt resultat

bestandsregistreringer av rype og skogsfugl. Dette gjøres gjennom

For å oppnå gode, dvs. mest mulig korrekte resultater, er det viktig

linjetaksering med stående fuglehund.

med god kvalitet både på førere og hunder. Med god kvalitet på fører
mener jeg førere som har mye erfaring fra praktisk jakt og hunde-

Hvorfor

trening og som har fått opplæring i prinsippene for linjetaksering.

Takseringene danner grunnlaget for jaktforvaltningen og gir et godt

Det er også avgjørende at førerne hele tiden følger disse prinsippene

grunnlag for å belyse utviklingen i bestandene over tid. Det finnes

i felten. Linjene skal følges konsekvent og førerne skal ta seg god tid.

neppe andre fullgode metoder for å følge bestandsutviklingen og

Det siste er nok det forholdet det syndes mest mot.

derved kunne forvalte bestandene på en bærekraftig måte.

Med god kvalitet på hunder menes hunder med god dressur og
med mye erfaring fra fjellet. Det er en selvfølge at hundene er «saue-

Hvordan

rene». Hundene skal søke i god kontakt med fører og stoppe på kom-

Det praktiske takseringsarbeidet gjøres gjennom linjetaksering med

mando når fuglene flyr opp. Dette er spesielt viktig når det er snakk

stående fuglehund. Linjetaksering betyr at fører følger linjer som på

om «pipkyllinger» fra omlagt kull. Taksering er ikke en arena for å

forhånd er tegnet opp på kartet. Hundene søker langs linja og på

trene uerfarne unghunder. Vi trenger rekruttering, så unghund må

begge sider etter fugl. Når fugl finnes så registreres hvor mange

gjerne være med i bånd for miljøtilvenning og sosialisering.

voksne og kyllinger som flyr opp. I tillegg registreres hvilken art det

Det er formålstjenlig å slippe 2 hunder samtidig. Det er også

er snakk om, avstand til takseringslinja, tidspunkt på dagen, kart-

nyttig med kort slipptid ettersom ikke alle hunder har stålkondis i

koordinater m.m. Disse linene skal primært legges slik i terrenget at

midten av august. På lange linjer betyr det at vi helst bruker 6 hunder

de fanger opp høydeforskjeller og forskjell i biotop. Derfor bør som

som skifter på å gjøre jobben. Hvis mulig brukes en hund som

regel linjene legges på tvers av høydedrag og ikke langsetter.

revierer tett og nært til fører og en som slipper seg litt lengre ut som

Det er viktig at de samme linjene benyttes over mange år. Dette
for å få sammenlignbare data som kan si noe om utviklingen over
tid. Det er også viktig at kvaliteten på takseringsjobben er høy og
ikke varierer for mye i kvalitet.

makkere. Når alle disse forutsetningene etterleves, er min erfaring at
dette gir best terrengdekning.
Værforholdene er et annet moment som kan påvirke takseringsresultatet. Varmt og vindstille vær, samt mye regn, er forhold som er

Når takseringen er gjennomført legges resultatet inn i et data-

negative for hundenes evne til å finne fuglene. I særdeles dårlig vær

program (Distance sampling) som beregne antall ryper pr. kvadrat-

stresses også rypekyllingene unødvendig mye. Derfor bør det så langt

kilometer. Antall kyllinger pr. voksent par beregnes også. Ut fra dette

som mulig unngås å gjennomføre takseringer under slike forhold.

kan vi si mye om årets produksjon og bestandstettheten i området.
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Rammebetingelser
Mye tyder på at linjetaksering av jaktbare fuglearter er kommet for
å bli i overskuelig framtid. En forutsetning er at aktiviteten finner aksept blant den vanlige innbygger, de som driver næring som f.eks.
utmarksbeite med husdyr og de som benytter fjellet til rekreasjon.
Det er viktig å informere bredt om hvorfor og hvordan aktiviteten
utøves. Det er også en forutsetning at taksørene opptrer med aktsomhet overfor dyrelivet i fjellet og tar hensyn til andre brukerinteresser.

Noen betraktninger i egen regi
Jeg har selv drevet med taksering av rypebestander siden 1990-tallet
og har siden 2002 hatt ansvaret for å organisere takseringer i noen
fjellområder i Nord-Østerdal. I denne perioden har takseringene hatt
stor utvikling og betydning for forvaltningen av rypebestandene.
I løpet av denne perioden har jeg gjort meg noen betraktninger
rundt ordningen:
•

Det legges ned et enormt arbeid fra frivillige mannskaper i løpet

av et par hektiske høstuker. Det er snakk om hundrevis av arbeidstimer bare i Nord-Østerdalsregionen. Dette er gratisarbeid. De
samme taksørene stiller opp år etter år har flere årsaker. For mange
kommer nok muligheten for å trene hunden i fjellet før jakt og
prøvesesong først. Like viktig for mange av oss er muligheten til å
kartlegge årets bestand slik at fuglebestandene forvaltes på en bærekraftig måte. Samvær med likesinnede hundeførere er også viktig. At
førerne motiveres av muligheten for å trene sin hund i fjellet synes
jeg er helt stuerent. Uten denne motivasjonen ville ikke takseringene
kunne finne sted i praksis. Det finnes neppe vilje eller evne til å betale
hva det ville koste dersom taksørene skulle lønnes på timebasis.
Derved har vi en situasjon der både rettighetshaver og hundeeier får
oppfylt sine behov.
•

I noen områder synes jeg personlig at det takseres over for store

områder og med for mange linjer. Dette gjør takseringsarbeidet
unødig omfattende og det blir krevende å skaffe tilstrekkelig antall
kvalifiserte førere og hunder. Det holder å taksere noen referanseområder i stedet for hver en knaus i fjellområdet. Denne situasjonen
er kanskje mest relevant i fjellområder der det er en fragmentert
grunneierstruktur og alle grunneierne ønsker å taksere sin eiendom.
•

Dersom takseringene over tid skal ha noen hensikt er det viktig

at resultatet brukes aktivt i forvaltningen. Dette betyr at rettighetshaverne, som er de som tar beslutninger om hvor stort jakttrykket
skal være, må ha tilgang til kunnskap om hvordan god rypeforvaltning utøves. Dessverre er dette ennå ikke tilfelle overalt selv om bedring kan spores. Hva som er god rypeforvaltning i praksis er et stort
tema som ikke berøres i denne artikkelen.

post@fuglehundklubben.no
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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

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 5.-7. april og
25.-28. april pga jaktprøver).

Tegning ved Helge Ness.
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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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Treningssamling Tolga Østfjell
18.-19. august
Ved Jardar Kilsti Nordeng

I år som årene før gjennomførte ØFHK treningssamling i Tolga

På søndag var det et helt annet vær og det var passe vind og sol

Østfjell. Det har vist seg å være et veldig populært tiltak, og i år

som gjorde dagen veldig bra. Det ble også denne dagen funnet fugl

ble det satt opp to puljer med 16 hunder i hver gruppe.

og bra med fuglearbeid på en del hunder.

Det var Ole Engh og Dag Richard Øvergård som var instruktører
for oss i to dager. Treningssamlingen hadde tilhold på Sumundhytta,

Tusen takk til velvillige grunneiere som gir oss tillatelse til å trene

sentralt plassert i Tolga østfjell. Mange valgte å overnatte her, men

våre hunder i sitt terreng, og til eminente instruktører som bidrar til

mange hadde også lagt seg inn på Hodalen fjellstue.

at alle for et bra utbytte av treningen.

Etter å ha hatt en kort samling om morgenen på lørdagen deltes
ekvipasjene opp i to grupper som delte terrenget mellom seg, slik at
alle skulle få godt utbytte av treningen.
I løpet av lørdagen var vi litt uheldig med været og det endret seg
fra litt vind og overskyet til mye vind og regn i en periode. Dette
gjorde hundearbeidet en smule vanskeligere, men det ble likevel
funnet fugl hos begge partier. Det ble noen gode fuglearbeider og
noen ikke fullt så gode, men like lærerike fuglearbeider i begge
gruppene denne dagen.
På lørdagskvelden var det felles grilling og samling på Sumundhytta for de som ville være med der noe mange gjorde.

Fenris i støtet.

På veien til Savalen finner du oss!
Ta gjerne kontakt for en hyggelig hundeprat, tlf. 990 38 491.
Vi takker våre kunder for samarbeidet i året som har gått.
16
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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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ØFHK Sommertreff 2018
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Ved Jardar Kilsti Nordeng

I år som i fjor gjennomførte Østerdal Fuglehundklubb et tilnærmet prikkfritt sommertreff med utstilling og faglig påfyll i et herlig østerdalsk sommervær.

Lørdag kveld var det fellesmiddag for alle på Savalen Fjellhotell
med «Østerdalsbord». Det ble en hyggelig kveld som ble avsluttet i
Lavvoen litt utpå natta.

Det var over 300 som hadde meldt sin ankomst den 20. juli.
ØFHK hadde også sin utstilling den 21. juli, hvor det var påmeldt
85 hunder i 10 raseklasser. Her var John Smedbakken dommer for
alle klassene.
På fredag var vi så heldig i år å ha Mattias Westerlund fra Hundskolan Vision som foredragsholder på det faglige påfyllet. I tillegg til
en teoretisk del hvor lydighet og målrettet trening av fuglehunder var
tema, hadde han også en praktisk del hvor alle deltager som ville fikk
stille med sine hunder. Mattias hadde med seg Herdag Hansen som
assistent, og begge var med hele helgen og bidro til at alle fikk et godt
utbytte av helgen.
Mathias og Herdag hadde på lørdag individuell rådgivning for
hunder og eiere, hvor de fikk tips om treningsmåter og praktisk gjennomføring av disse. Dette var så populært at det tok litt lengre tid
enn antatt, men alle fikk de råd de trengte.
Før utstillingen på lørdag så hadde ØFHK også fått med seg June
Solemsmo som bidro med eget handlerkurs og ga gode råd for føring
av hund i ringen. Hund hadde også eget kurs for juniorhandling for
de som ønsket det. Det var mange stolte barn med hunder som deltok
på dette og senere på dagen gjennomførte Barn og Hund i utstillingsringen. De ble også bedømt av June og fikk sine velfortjente premier.

På søndag var det nok en nydelig dag som ble utnyttet til det fulle.
June Solemsmo hadde regien på kurs i Rallylydighet på Savalen.
Her fikk deltakerene en liten innføring i konkurranseformen og de
hadde også en liten uhøytidelig konkurranse.
Mattias Westerlund og Herdag Hansen hadde med seg en gruppe
opp i treningsterrenget i Alvdal vestfjell, hvor alle fikk trene på å føre
hund i fjellet. Treningen ble gjennomført med slipp av enkelthunder
til å begynne med, slik at Mattias og Herdag fikk dannet seg et inntrykk av hundene (og eierne), før de ble satt sammen i par og sluppet
to og to.
Det var mange lykkelige hunder og slitne førere som tok seg ned
igjen til bilene med mange erfaringer og tips på veien.
Et stort takk til Mattias, Herdag og June som tok seg tid til å være
med oss hele helgen og øse av sin kunnskap til oss.
Som en kuriositet kan det nevnes at selv om det har vært den
varmeste og tørreste sommeren i manns minne, ble det likevel solgt
et ikke ubetydelig antall nye dunjakker med Østerdal Fuglehundklubbs logo i løpet av helgen.

www.fuglehundklubben.no

Mattias instruerer.

Spente deltagere før teoretisk del.

Det var mange deltagere.

Instruktørene forlangte fullt fokus

På søndag dro vi til fjells.

post@fuglehundklubben.no
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Mattias forklarer hvordan dagen skal gjennomføres.

20

Mattias og Herdag.

Matpause.

Mattias og Herdag nyter pausen med real turmat.

Dagen avsluttes med nydelig utsikt mot Alvdal vestfjell.

www.fuglehundklubben.no

Utstilling 2018
Utstillingen 2018 gikk av stabelen lørdag 21. juli i forbindelse med
Sommertreffen.
Årets dommer var fra klubbens “egne rekker”, John Smedbakken. Det
ble i år enormt mange påmeldinger og vi nærmet oss maks antall
hunder en dommer kan dømme på en dag. Vi slapp å finne en ekstra
dommer til selve utstillinga, men måtte ha en ny dommer til valpeshowet. Rune Tyvold stiller som alltid opp, en stor takk for det! Ellers
var Kristin Gustafson tilbake som ringsekretær, og Trine Økseter
Knutsen skriver.
Nytt av året var et tilbud om ringtrening før utstillingen startet.
Dette var det June Solemsmo som håndterte på en utmerket måte.
Ringen fyltes opp av lærevillige utstillere. En annen ting som var nytt
av året var en ny måte å gjennomføre Barn og Hund på. June hadde
en treningsrunde med den yngre garde i en liten ring ved siden av
utstillingsringen hvor de lærte litt om øvelsen juniorhandling. Etterpå
ble de tatt inn i utstillingsringen og fikk vise frem hva de hadde lært.
Alltid stas med blide fornøyde unger som også fikk sine velfortjente
premier.
Været bekymret litt i løpet av dagen, men de svarte skyene og
tordenskrallene gikk rundt oss på alle kanter uten å påvirke utstillinga. Strålende utstillingsvær med masse fine hunder i ringen. 25 av
85 hunder ble tildelt CK.

Etter en lang dag i utstillingsringen ble årets Best In Show Hallingnattens Marqaux med handler Marianne Steenland, gratulerer til
dem!
Vil vil takke utstillere, dommere og alle andre medhjelpere for
en fantastisk fin dag på Savalen.

Sølenrikets B-Los. HP best i rasen valp. Eier: Patrik Skjærstad.

Sølvrabbens Aaa Ebba. HP, bir valp. Eier: Anne Mette Grue.

post@fuglehundklubben.no

ØFHK ved utstillingsleder Ragnar Alander

Best in Show, Hallingnattens Margaux med Marlene Steenland.
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Merakerfjellas Huddsons Wille. HP bir valp.
Eier: Kristi Ingstad.

Furukollens Beretta Turbo. HP,
best i rasen valp. Eier: Anne K Ødegård.

Valeras Floki. Bir valp hp. BIS valp.
Eier: Petter Steen.

Red Dubliner Lurifaks. HP og Bir valp.
Eier Eldri Kjørren.

Skarsemløkkjas Laris Eier Birgit Westgård.
Excelent CK cert, bir.
Best in show valp.

Lagvassåsens Lissi. Excelent, CK, cert,
best i rasen. Eier Arne Sandbakken.

22

Furukollens Lamborghini Reventon.
Excelent, CK, cert. Best i rasen.

Hederspris oppdretterklasse.
Oppdretternavn: Høgdebrotet.

www.fuglehundklubben.no

Engelsk Setter Omnsfjelltoppen’s Ah Birk.
Eier: Nina Kristin Lund. Excelent,
1.konk og CK.

Hallingnattens Margaux. Eier Marianne
Steenland. Excelent,CK, Bir. Og best in Show

Irsk Setter Fagermoa’s Kira. Eier: Tore
Mæhla. Excelent og 1.konk.

I dag ble Halvartun’s Pia P utstillingschampion. Eier: Grete Haugan Sætrang

Gordon Setter Sansetters Twitter.
Eier: Torgeir Ekseth. Excelent og 1.konk.

Italiensk spinone. (Fremst)Redrue
Cherriecola To Chandhally.
Eksellent, CK, bir.
Best i åpen klasse Tispe Hallingnattens Vilja.
Eier: Hallgeir Paulsrud. Excelent.
Best i juniorklassen Hannhund
Hallingnattens Zlatan. Eier: Tor Karlsen.
Excelent og 1. Konk.

Klassevinner i Åpen klasse Tispe Einunndalens C-stella. Eier: Roger Langøren.
Excellent og 1.konk.
post@fuglehundklubben.no

Breton Lill-Gemons Tinka, Eier Tone Iren
Illevold. Excelent, 1. Konk og CK.

Best i unghund klassen Hannhund
Rampens Vzf Keno Runner.
Eier: Asgeir Røset. Very Good.
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Tolgaprøven 2018
Når været kan gjøre oss ekstra stolte

Vinner av VK finale ble Frode Stenerud med sin meget gode

Den 7.-8. april var vi igjen klar for Tolgaprøven. Hodalen fjellstue var

Pointer Østagløtten’s Luba, Han vant med det også Pointerfatet til beste

booket og klar for å ta imot oss. Pointerklubben var også år med på

Voksen Pointer. Beste unge Pointer ble Wilma Flintstone til Torstein

laget, og bra er det, på den måten får vi Cacit som jo betyr mye når

Dehn, Wilma fikk 1 UK lørdag og 2 UK søndag.

VK-folket skal melde på prøver. Det ble delt ut Pointerfat til beste

Mange medlemmer av Østerdal Fuglehundklubb deltok og gjorde

unghund Pointer og beste voksen Pointer. Mer om det nedenfor. Årets

sine saker bra. Verdt å nevne litt ekstra er Jostein Østvang med sin

Hovedsponsor Var Royal Canin i tillegg så stilte Strømsås Hundepen-

meget lovende unghund, Seterfjellet’s Kid. De dro inn en 1 UK lørdag

sjonat med premier fra Vom og hundemat. BEU (Bolig og eiendoms-

og 3 UK på søndag, talentet kan det ikke være noe å si på.

utvikling) ved Paal Gundersen er også med på laget og Sponser
Klubbens ØFHK cup.
Vi hadde gjort i stand til 2 VK partier og 6 UK/AK partier på
lørdag og VK finale samt 5 UK/AK partier søndag.
På lørdag spilte virkelig ikke været på lag, det blåste og snødde

Vi gratulerer til alle dere som faktisk klarte jobben og taklet rypene,
Og vi takker alle dere andre som på tross av været er positive til det vi
driver med og gjør prøven til det positive arrangementet det er. En stor
takk til dommere, frivillige, grunneiere og sponsorer. Dere er grunnfjellet.

voldsomt, på partiet som gikk på Tolga Østfjell tok Dommer Roar
Ødegård avgjørelsen om avslutte alle unghundene etter lunsj, de hadde

Kasper

lite fugl og han ønsket ikke å gi de unge hundene dårlige opplevelser
pga. av vær. En erfaren avgjørelse. Alle dommerne vurderte vær og føre

Prøveleder: Kasper Slettan. Prøvesekretær: Anne Mette Grue

etter hvert som dagen gikk frem, og alt gikk bra. Godt å ha så trygge

Dommeransvarlig: Marianne Steenland

fjellfolk (les: dommere) som passer på og tar avgjørelser der det trengs.

Terrengansvarlig: Per Kristian Evensen

Det ble delt ut 16 premier på lørdag og 10 på søndag. Dårlig vær og
lett fugl får ta litt av ansvaret for det ble så få premier. Det betyr vel

I samarbeid med Norsk Pointerklubb

egentlig bare at de som fikk premie kan være ekstra stolte av dem.

1. VK og vinner av Tolgaprøva 2018 Østagløtten’s Luba.

2. VK Løvdalskarets Io Figo, eier og fører Morten Risstad.

Eier og fører Frode Stenerud
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3. VK til Smølarypa’s Texas Hold’em,

4. VK Red Garlic’s Sweet Potato, eier og fører Agneta Andersson.

eier og fører Cato Martin Jonassen.

VK finale Tolgaprøven 2018
Dommere Rune Frankmoen og Camilla Larsen. Foto og tekst ved Tyra Steenland

Første slipp. Troll-Tora og The One. Begge har fuglearbeid uten for jaktbart hold. Troll-Tora over The One.

post@fuglehundklubben.no
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Andre slipp. Lady Gaga og Basse. Basse tar føringen, men etterhvert tar

Tredje slipp. Win Sir og Bella. Bella blir borte i skogen og utgår. Win Sir

Lady Gaga over. Lady Gaga over Basse.

blir med videre.

Rangering: 1. Troll-Tora 2. The One 3. Lady Gaga 4. Basse 5. Win Sir

Fjerde slipp. Gunhild og Akita. Gunhild tar føringen i slippet. Gunhild over Akita.

Femte slipp. Maddox og Ragg. Ragg tar føringen. Begge har sjanse på fugl. Ragg over Maddox.

26
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Sjette slipp. Prima-lara og Burre. Holder ikke klassenivået i dag. Dermed må de desverre forlate finalen.

Syvende slipp. Figo og Aisa. Figo får fuglearbeid. Begge får en sjans på fugl senere i slippet. Figo over Aisa.
Rangering: 11. Figo 2 Troll-Tora 3. The One 4. Gunhild 5. Lady Gaga 6. Basse 7. Akita 8. Win Sir 9. Ragg 10. Maddox 11. Aisa

Åttende slipp. Solan P og Lely. Lely over Solan P. Begge har sjans på fugl.

post@fuglehundklubben.no
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Niende slipp. Tiro og Sweet Potato. Tiro blir borte og utgår dessverre.
Det er sjans på fugl. Sweet Potato er med videre.

Tiende og siste slipp i runde en. Texas og Luba. Samstand. Med reis, og
ro i oppflukt. Luba over Texas.

Rangering etter første runde: 1. Luba 2. Texas 3. Figo 4. Troll-Tora 5. The One 6. Gunhild 7. Lady Gaga 8. Basse 9. Akita 10. Win Sir
11. Lely 12. Ragg 13. Maddox 14. Sweet Potato 16. Aisa
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Første slipp i andre runde. Basse og Troll-Tora. Basse forfølger fugl og

Andre slipp i andre runde. The One og Lady Gaga. Holder klassenivå.

utgår. Troll-Tora har tid til gode.

Ryper letter i anvendt treng. Begge har en tomstand. The One over Lady
Gaga.

Tredje slipp i andre runde. Akita og Win Sir.
Gjentok og være opptatt etter makker som
i sitt forje slipp og utgår.

Fjerde slipp i andre runde. Win Sir og TrollTora. Troll-Tora holder ikke klasse nivå i dette
slippet og utgår. Win Sir har litt tid til gode.

post@fuglehundklubben.no
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Femte slipp i runde to. Gunhild og Maddox. To gode søkere. Maddox viser en tom stand og Gunhild settes over.
Rangering: 1. The One 2. Gunhild 3. Maddox

4. Lady Gaga

Sjette slipp i runde to. Ragg og Figo. Ragg tar føringen. Ragg har tom-

Syvende slipp i runde to. Solan P og Aisa. Begge får sanse.

stand, men søker bedre og plasseres over Figo i slippet.

Og dermed utgår Aisa.

Rangering: 1. Figo 2 The One 3. Gunhild 4. Maddox 5. Ragg 6. Lady Gaga

Åttende slipp i runde to. Solan P og Win Sir. Solan P holder ikke nivå i dette

Niende slipp i andre runde. Lely og Luba. En solid mulighet på fugl

slippet og utgår. Win Sir har en stand og blir for forsiktig i reis og utgår.

for begge. Lely slår Luba i dette slippet.

Rangering:
1. Luba 2. Figo 3. The One 4. Gunhild
5. Maddox 6. Ragg 7. Lady Gaga 8. Lely
Siste slipp.
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Tiende og siste slipp i andre runde. Sweet Potato og Texas. Texas tar
føringen i slippet. Stand på Texas fugl letter utenfor jaktbart hold.
Senere stand på Potato fuglearbeid med reis. Senere tomstand på
Potato. Dommere velger å avslutte dagen.

Premielista:
1. VK Luba
2. VK Figo
3. VK Texas
4. VK Sweet Potato

Premieliste
Dag 1:
Kl

Regnr

UK

NO39123/16

AK

NO39699/13

UK

NO38104/17

UK

NO45788/16

UK

NO41081/16

UK

NO50956/16

UK

NO43830/16

UK

NO34704/17

UK

NO53878/16

AK

NO50626/13

UK

NO46291/16

AK

NO38326/16

VK

NO38212/13

VK

NO44515/14

Rase - Hundens navn

Eier/Fører

Premie

Irsk Setter - Raudsildras Chino

Medalen, John Arne

1

(Raudsildras Jess / Lux Vom Kappellenpfad)

Egeland, Inger

Pointer - Jutevatnets Gavas

Smistad, Bjørn Sverre

(Jutevatnets Pernille / Eidemlia's Dallas T)

Smistad, Bjørn Sverre

Pointer - Østagløtten's Ester

Gundersen, Jørgen Bo

(Østagløtten's Songa / Jutevatnets Makker)

Gundersen, Jørgen Bo

Vorstehhund Korthåret - Rampen's Ubf Kira

Luthen, Geir

(Rampen's Rte Flax / Bæsk)

Luthen, Geir

Gordon Setter - Tytingens Milli

Due, Marcus

(Raia / Hold Up Du Grand Valy)

Due, Marcus

Engelsk Setter - Seterfjellet's Kid

Østvang, Jostein

(Seterfjellet's Dora / Østheia's Apache)

Østvang, Jostein

Engelsk Setter - Halvartun's Wilma

Andreassen, Linda

(Halvartun's Tanya Tucker / Simo's Johsi)

Marielle Andreassen, Linda Marielle

Gordon Setter - Noaidons Baccus

Kristiansen, Jannicke

(Noaidons Mira / Fjällpilens GZ Qvality)

Kristiansen, Jannicke

Pointer - Wilma Flintstone

Dehn, Torstein

(Abelana / Ohlsmyrens P Respect)

Dehn, Torstein

Pointer - Ravnkloas Compis

Berg, Lars Petter

(Pimen's B-kajsa / Ohlsmyrens P Respect)

Berg, Lars Petter

Engelsk Setter - Bergrosas Aron

Eidsmo, Ola

(Jøldalens Dixie Lily / Jøldalens Luke Skywalker)

Eidsmo, Ola

Gordon Setter - Femundhunds Føyka

Riise, Berit Johanne

(Femundhunds Sensi / Femundhunds Prins)

Berit Riise

Engelsk Setter - Jøldalens The One

Bårseth, Jan Terje

(Jøldalens Nadine / Black)

Bårseth, Jan Terje

Pointer - Kvitmosens Zw Troll-Tora

Jonassen, Aud-Lise

(Lykkekjerret's Ruske Zara / Ohlsmyrens P

Jonassen, Cato M.

(Mors navn / Fars navn)

2
2
2
2
1
1
3
1
2
2
2
1
2

Whiter Shade Of Pale)
VK
VK

NO38021/13
NO41278/13

post@fuglehundklubben.no

Engelsk Setter - Bøtun's Prima-lara

Larsen, Bent Johnny

(Endely's Prima-rosa / V' Luca Du Mas D'eyraud)

Larsen, Bent Johnny

Engelsk Setter - Rotåa's Aisa

Haugen, Magnus

(Rotåa's Anni / Rampen's Sako)

Haugen, Magnus

2
1
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Dag 2:
Kl

Regnr

Rase - Hundens navn

AK

NO51379/10

UK

NO51678/16

UK

NO53878/16

AK

NO35366/16

UK

NO50956/16

UK

NO50454/16

VK

NO32287/15

VK

SE22101/2011

VK

NO34862/13

VK

NO37940/11

Eier/Fører

Premie

Irsk Setter - " U S " Brownie

Hansteen, Arne

3

(" U S " Arja / Glendrisock Clancy)

Hansteen, Arne

Pointer - Furukollen's Toz

Berntsen, Bård Sigve

(Villmyrbäckens Ikita / Skoglykka's Brando)

Berntsen, Bård Sigve

Pointer - Wilma Flintstone

Dehn, Torstein

(Abelana / Ohlsmyrens P Respect)

Dehn, Torstein

Engelsk Setter - Sølnkletten's P

Plassgård, Tor Espen

(Nordvestjyden's Evita / Skinnalias Tee)

Plassgård, Tor Espen

Engelsk Setter - Seterfjellet's Kid

Østvang, Jostein

(Seterfjellet's Dora / Østheia's Apache)

Østvang, Jostein

Engelsk Setter - Rampen's VZF Snert

Brødholt, Bjørn

(Ohlsmyrens Starshine / Bjerndrup's Zanka

Riise, Berit

Irsk Setter - Løvdalskarets Io Figo

Risstad, Morten

2

(Heggelifjellets N-indie / Heggelifjellets Oter)

Risstad, Morten

Finale

Irsk Setter - Red Garlic's Sweet Potato

Andersson, Agneta

4

(Red Garlic's Escargo / Vesper Du Val De Loue)

Andersson, Agneta

Finale

Pointer - Østagløtten's Luba

Stenerud, Frode

1

(Østagløtten's Rosa Montana / Jutevatnets Makker)

Stenerud, Frode

Finale

Engelsk Setter - Smølarypa's Texas

Jonassen, Cato Martin

3

Hold'em

Jonassen, Cato Martin

Finale

(Mors navn / Fars navn)

2
2
2
3
2

(Bjønnålia's Saga / Gallok's Kustus)

Tolgaprøven 2019
I samarbeid med Norsk Pointerklubb ønsker vi velkommen til Tolga-prøve
Dato: 6.-7. april 2019
Hovedkvarter: Hodalen fjellstue
Påmelding på web
UK/AK kr 450,-. VK kr 500,-.
CACIT
Prøveleder: Kasper Slettan
Prøvesekretær: Anne Mette Grue
Jegermiddag lørdag kveld.
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Dressurkurs
ØFHK arrangerte dressurkurs for sine medlemmer i månedskiftet
mai/juni, instruktør var Knut Østmo fra hundeskolen i Sømodalen.
Det var 7 hunder med fører på kurset alle med litt ulikt utgangspunkt, men Knut tok tak i hver enkelt hund og fører og det var stor
utvikling på alle ved kursets slutt.
Kurset gikk over fem kvelder, de fire første på fotballbana på
Telneset, her ble det lagt vekt på grunndressur.
Den femte kvelden, 14. juni ble holdt på Knut Østmos hundeskole i Sømodalen hvor ettermiddagen / kvelden inneholdt teori og
trening på rype.
Alle som deltok på kurset var veldig fornøyd med opplegg og
instruktør.

post@fuglehundklubben.no
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Den store fasanjakten
I månedsskiftet november desember dro fire jegere fra Tynset til

ender, skoger med masse rugder, og en og annen bekkasin på myrer

Skottland på jakt. Ikke det at vi er misfornøyd med vår egen rype-

og på jordene.

og skogsfugljakt, nei, vi ville oppleve andre jaktkulturer og prøve
oss på fasaner og andre «eksotiske» byttedyr.

Like vakkert som på det norske rypefjellet.
Vår «lord» var en språkmektig kar med sans for å rive kjeft på
engelsk vis, så tonen ble lett fra første start. Vi startet med en dag ute
blant alle gårdene, på jorder, langs bekker og jordekanter og gjennom
turnipsåkre. Våre hjelpere, korrekt anntrukket i tweed, sixpence og
slips, ga oss en variert jaktopplevelse med klappjakt på fasan og rappFordie Estate, jaktslottet med egen kokk og tykke tepper.

høns, postering rundt andedammer mens hundene jaget opp viltet,

Skotsk jaktkultur er veldig forskjellig fra vår. Der var det over-

og støkkjakt på fasan i turnipsåkeren. Rugde og bekkasin ble det også

klassen som jaktet, mens arbeidsfolket jaget opp byttet opp foran sine

en og annen av. Det er fugler de satte veldig høyt, så de var opptatt

lorder og deres gjester. Vi var på en måte slike gjester, men lordene

av at vi skulle skyte dem.

manglet. Våre arbeidsfolk var profesjonelle jaktguider og forvaltere
av viltet på Fordie Estate.

Hundene
De hadde dyktige hunder, men her så vi ikke engelsk setter eller
andre stående fuglehunder. Her var det retrivere og spaniels.
Hundene var svært gode apporthunder, og de jobbet med å jage opp
fugl, enten fire fem meter foran oss, eller mot oss under klappjakten.
Hundeførerene brukte aktivt fløyte hele tiden og styrte hundene i de
områdene de skulle jobbe. Jeg så aldri en stand, men flere av
retriverene stoppet litt opp når de fant fugl i påvente at de skulle fly
opp. Når det var større drev av fasan jobbet hundene intenst over
større områder.

Våre jaktguider, tweed og sixpence er et must.
Turen gikk til Fordie Estate, midt i mellom Edinburg og Glasgow.
Omgitt av vakkert skotsk kulturlandskap med små (og store) steinhus
og tusenvis av beitende sauer på grønne enger omgitt av steingjerder.
Det var ikke bare mange sauer, men utrolig mange fasaner både
rundt gårdene og husene, i skogen og oppe på fjellet. Fordie Estate
setter ut 9000 fasaner hvert år. Og som om ikke det skulle holde sper
de på med 1500 rapphøns. Landskapet er ikke i stand til å fø så
mange fugler, så fôringsautomater over hele eiendommen sørget for
at fuglene levde godt. I tillegg har de mange dammer hvor det bor
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Det var ingen stående fuglehunder, og engelsk setter
hadde de knapt hørt om.

www.fuglehundklubben.no

.

Higth Phesant Shooting
Dette er vel det de fleste har sett på filmer fra England. Man får tildelt
en post, og fasaner blir drevet over rekka med skyttere. Lordene har
hagler i par og egen lader, men vi greide oss selv. Fasanene kommer
veldig høyt og veldig fort. Og om det ser enkelt ut, så kan vi fortelle
at det er det ikke. Vi fikk informasjon om at man bør sikte vel to
Range Rovere foran fuglen og skyte i en vinkel på 45 grader med god
bevegelse på hagla.

Duck Pound
Om kvelden når det mørknet ble vi plassert rundt andedammer og
jaktet på ender som kom inn til natta. De kommer når det blir veldig
mørkt, så man måtte lytte godt og følge godt med for å oppdage fuglene. Dessuten kommer de fort inn for landing, og i Skottland skyter
man ikke fugl som har landet. Litt festlig var det også at det satt en
kar med tweed og slips og lagde andelyder ved dammen. Full service
her. Når vi avsluttet kastet retriverene seg ut i dammen og apporterte
endene våre.
Ulikt de fleste andre jaktgjester gjorde vi opp det vi hadde skutt
på tre dager. Vi slaktet og vakumpakket flotte fasanbryst, andebryst,
rapphønsbryst og rugder. Mye god mat å ta med seg hjem.

Jaktlaget, fra venstre Morten, Per, Arne og Børre.

post@fuglehundklubben.no
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www.vingelen.com
Hytte til leie ved Bjønntjønnan.

Lei en fjellhytte med båt i Vingelen.
Sesong fra juli til september + vinterferie og påskeferie. Godt stangﬁske.
Hunder er velkomne.
Vingelen har et variert og stort tilbud av
overnatting for deg som liker å gå i

fjellet.

Foto: Vingelen Turist

Online booking: www.vingelen.com
E-post:
turist@vingelen.com
Tlf.:
47 92 11 87

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

Foto: Bernt Østhus

Dalsbygaprøven 2019
Bli med på prøve i et av landets beste rypeterreng.
Dato: 31. august - 1. september 2019
Hovedkvarter: Storstuvollen
Påmelding på web
UK/AK kr 450,-.
Prøveleder: Jøran Meås
Prøvesekretær: Trine Økseter Knudsen
Jegermiddag lørdag kveld.
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Årets hund 2017

Halvartuns Supernova ble årets hund 2017. Eier Kasper Slettan.

Halvartuns Supernova NO43828

I voksenklassen er prestasjonen så langt en 2 AK. I vinter blir det en

Supernova er etter Halvartun’s Tanya Tucker og Simos Joshi. Hun

konkurransepause, siden jeg ønsker å ha valper på henne.

viste seg tidlig som et godt talent og fikk allerede på sin andre start
1 uk. Nova har hele tiden hatt et ekstra konkurransegir, så når hun
slippes på prøver så er det alltid trøkk helt fra start. Hun fikk i løpet

Kasper

av sin unghundkarriere 5x1Uk og 1x2Uk.

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 2018 bes innsendt senest 31. januar 2018.
Sendes til Øyvind Streitlien på e-post: oyvind.streitlien@alvdal.kommune.no

post@fuglehundklubben.no
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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 6. og 7. april 2019.
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Vinner av ØHFK Cup 2019
Bjørn Smistad med pointer Jutevatnets Gavas
Jutevatnets Gavas er født 6. mars 2013 og kom til oss 9 uker gammel.

Gavas har et herlig gemytt og er barnas beste venn. Han er be-

Det var diskusjoner hjemme om vi skulle ta en valp fra dette kullet,

hagelig i alt sitt vesen. Som jakthund er han bare helt fantastisk.

men som vanlig var det damene som seiret! Jeg hadde lovet å ta en

Dette er en hund som vi svært gjerne kunne ha tenkt oss en valp etter.

valp fra Tromsø som skulle komme året etter og syntes kanskje at det
ble vel mye.

Birgit og Bjørn

Gavas var en stille og rolig hund, alt fra første dag. Han er lydløs
og vi merker han knapt hjemme. Fra tidlig av forsto han hva vi mente.
Av alle de hundene jeg har hatt, har Gavas vært den enkleste å dres-

Mitt forhold til Østerdal fuglehundklubb

sere. I fuglesituasjoner hadde han det helt klart fra første stund.

Mitt forhold til Østerdal fuglehundklubb startet allerede for 30 år

Han fikk tidlig UK-premier med to 1. UK; bl.a. i Storlidalen med

siden med jaktprøven på Kvikne. Fine terreng, en trivelig prøve. Jeg

3 godkjente fuglearbeid. Slapp å bruke «store ord» for at han skulle

hadde i starten engelsksettere som gjorde det bra. Etter ca 12 år kom

være i ro!

pointerne med Red Taps Luis Figo som «frontfigur». Gjennom alle

Det ble 1. AK på første starten på Smøla. Sendere i VK ble det

år er dette en klubb som jeg har et godt forhold til både som dommer

1. VK kval og 2. VK finale i Ålen. Videre på Kongsvold ble det 1. VK

og deltager. Dere er flinke til å ta vare på medlemmene slik at vi trives

kval og 3. VK semi før han i finalen ble borte nederst i Gåvålia og jeg

med de aktivitetene dere har. Vi stiller gjerne opp når dere spør. Tror

fant han for sent i stand.

aldri dere har fått et nei når dere har spurt om dømming, så fremt

Jeg hadde nå fått en ny hund i hus og satset mye på å få til han

dette har vært mulig.

også. Dette har nok gått noe ut over Gavas, som er en hund med et
«følsomt sinn» og er vâr for våre sinnsstemninger. Det har vært mer

Bjørn Smistad

«høylydt» i dressursituasjoner med den yngste og dette tar Gavas til
seg, «ikke godt å vite hvem som skal ha kjeften»! I tillegg har Gavas
etter en del uheldige paringssituasjoner, blitt litt for oppmerksom
mot tisper som er like før eller rett etter løpetid. Dette har ødelagt
noe på en del prøver. Da må jeg bare få sitere den kjente hundemannen Jon Larsen en morgen på Malmplassen, Tolga, hvor han proklamerte høyt og tydelig: «Den perfekte fuglehund er ennå ikke
skapt».
I år hadde VK-billetten gått ut uten at vi tenkte over det, og vi
stilte på vinterprøve i AK på Tolga hvor han fikk et fint fuglearbeid
på løpende fugl og lå an til 1. AK, helt til siste slipp da han ble litt
ukonsentrert pga ei tispe som var vel ivrig, så det ble 2AK. I juni dro
vi til Røros på utstilling hvor Gavas fikk Cert og ble beste pointer og
ble nr 2 i gruppe 7. Han ble med dette NUCH. Senere på høsten fikk
vi en stor dag i Dalsbygda da Gavas med fem fuglearbeid fikk 1. AK
og ble prøvens beste AK-hund. Gavas har vist fremragende egenskaper også på skogsfuglprøver. Greier å avpasse søket etter terrenget
og holder god kontakt. Han har oppnådd premier på nesten alle
starter med flere 2 AK men har manglet reis. Nå i høst lyktes det
endelig å få 1. AK med to fuglearbeid og reis.
Gavas er helbror til Jutevatnets Birk og Jutevatnets Prima. Alle
har HD-status A. Birk er mye brukt i avl. Vi som kjenner Gavas best
synes det er forunderlig at han bare har et kull etter seg. Dette er med
Ørntuas Mille fra Troms. Her ble det 9 valper, og spesielt én av disse
gjort det stort på prøver i Nord-Norge.

post@fuglehundklubben.no

Bjørn og hundene hans.
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ØFHK-Cup 2018
Deltagelse
Savalen

Poeng
Savalen

1

3

Deltagelse
Dalsbygda

Poeng
Dalsbygda

Total
Poeng

1

9

18

Eier

Hund

Regnr

Deltagelse
Tolga

Poeng
Tolga

Bjørn Sverre Smistad

Jutevatnets Gavas

NO39699/13

1

7

Berit Johanne Riise

Femundhunds Føyka

NO38326/16

1

7

Jan Terje Bårseth

Jøldalens The One

NO38212/13

1

11

12

Magnus Haugen

Rotåa's Aisa

NO41278/13

1

11

12

Frode Stenerud

Østagløtten's Luba

NO34862/13

1

11

Marianne Ø. Steenland

Hallingnattens Margaux

NO50597/17

Jostein Østvang

Seterfjellet's Kid

NO50056/16

1

6

Aud Lise Jonassen

Kvitmosens Zw Troll-tora

NO44515/14

1

10

Bent Johnny Larsen

Bøtun's Prima-lara

NO38021/13

1

10

Bård Sigve Berntsen

Furukollen's Toz

NO51678/16

1

6

Morten Risstad

Løvdalskarets Figo

NO32287/15

1

10

12

12
1

5

1

3

1

5

12
11
11
11

1

3

11
11

BOLIG & EIENDOMSUTVIKLING ØNSKER ALLE
BOLIG
FUGLEHUNDVENNER EN FREDFULL JUL
OG RIKTIG GODT NYTT ÅR

www.beu.no
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Vola hyttefelt
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Byggeklar juli 2019.
Røstvika sørøst for Hodalen langs Fv26.
Vestvendte tomter med primasolforhold og utsikt.
Tomtene 1-24 har vann og strøm
til tomta, tomtene 25-33 har
strøm til tomta.

"""

"""

"""

"""

""

Interesserte kan henvende seg til
Torgeir Tronslien tlf. 913 79 129.
E-post:
torgeir.tronslien@gmail.com

0
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Visning i
forbindelse
med jaktprøver
kan avtales.
""
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"

4.0
0

4*1
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m
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Legg turen innom Circle K
før du drar til fjells!

Tynset
post@fuglehundklubben.no
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Den gode jaktopplevelsen
starter allerede hjemmefra
Gjør som Kasper og Supernova – kjør Subaru!
Vi tar dessuten service og EU-kontroll på alle merker,
kom innom og sjekk våre gode priser
til Østerdal Fuglehundklubbs medlemmer.

Besøksadresse: Brugata 17, 2500 Tynset - Telefon 62 48 48 20
Åpningstider: Mandag-fredag: 08.00-16.30
www.mila-bil.no • https://www.facebook.com/MilaBilAs
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www.fuglehundklubben.no

post@fuglehundklubben.no
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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昀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

