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«Trygghet og trivsel»

Oppstalling, trening, oppdrett av jakthunder og veterinærtjenester: Velkommen!
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 2019
Leder:
Nestleder:
Styremedlemr:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Lederens hjørne

Ole Petter Hansæl
Arne Sandbakken
Tore Knudsen (kasserer)
Hege Hoel Bekkevoll
Anne Mette Grue
Per Kristian Evensen
Kasper Slettan
Øyvind Streitlien
Arnfinn Frengstad
Jostein Østvang

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: Hege Hoel Bekkevoll,
Arne Sandbakken, Trond Brørby, Marianne Berg,
Erik Tømte og Øyvind Streitlien
Miljø- og rekrutteringsutvalget:
Leder: Jostein Østvang. Hege Hoel Bekkevoll
og Kasper Slettan
Dommerutvalget:
Marianne Steenland
Materialforvalter:
Kasper Slettan
Valgkomité:
Leder: Per Østigård. Reidun Joten og Jøran Meås
Vi takker våre annonsører som gjør det mulig å gi
ut Preller’n. Vi oppfordrer våre lesere til å bruke
deres produkter og tjenester.
Takk til alle som har bidratt med stoff.
Preller’n-redaktør: Øyvind Streitlien

HUND/SAU – APPORTBEVIS
Hund/sau:
Arve Løkken, Alvdal. Mobil 970 46 558.
Apportbevisprøve:
Marianne Steenland, Strømsås.
Mobil 911 05 898.
Se aktivitetsplan.

Kjære leser og fuglehundvenn.
Når tiden er inne for å oppsummere enda et år som går mot slutten, er
det opplevelser med hunder og folk i samhandling i en fantastisk natur
som kommer først. Gjennom fire årstider, oppturer, nedturer, hunder som
kommer og hunder som går. Du verden så heldige vi er som berikes av
samvær og handling med disse herlige individer. Ingen like, men alle
unike på sin måte. Vi har i år igjen blitt minnet om hvor hjelpeløse vi er
når naturen går i «ubalanse» og det gå ut over de firbeinte som er våre
venner, kompiser og familiemedlemmer.
Østerdal Fuglehundklubb har gjennom 2019 gjennomført klubbens
tradisjonelle arrangementer med noen endringer. I rundt 20 år har Dalsbygdaprøven hatt tilhold med sekretariat, opprop og middag på Storstuvollen, men alt har sin ende. Vi takker både gamle og nye drivere som
har lånt oss både setervoll og hus i så mange år, tusen takk! I år hadde
Dalsbygdaprøven tilhold i Kløftåsen hos Tore Grue som velvillig stilte
både seter, tun og områder rundt til disposisjon. Dette ble en god løsning
og at det er mobildekning i Kløftåsen var et klart pluss. Fra og med 2020
flyttes Dalsbygdaprøven frem i bygda med sekretariat, opprop og jegermiddag på Kølbua. Selve prøva vill som vanlig gjennomføres i de samme
flotte og fuglerike terrengene i Dalsbygda.
ØFHK sitt aktivitetsnivå og medlemsantall har i 2019 har vært
høyere enn noen gang. Klubben har nå 334 medlemmer med en vekst
på over 10 % siste år. Takk til alle gamle og velkommen til alle nye medlemmer i ØFHK, for medlemskap, engasjement og deltagelse på ulike
arrangementer. Takk til alle samarbeidspartnere og en spesiell takk til alle
som også i år raust har delt av sin kunnskap og tid. En utrolig gjeng som
har lagt ned en stor dugnadsinnsats for ØFHK sine medlemmer. Uten
dere hadde ikke dette vært mulig!
Gratulerer til alle som i 2019 har fått premiert sine hunder, på jaktprøver og utstillinger. Gratulerer til årets hund, klubbmestere og vinner
av ØFHK Cup.
Dere kan lese mer om dyktige hunder og deres eiere/førere inne i
Preller’n.
Det er in med nye ord og selv om jeg personlig ikke ser behov for
alle, er det et ord jeg synes er godt – ordet «oppsnakk». Et herlig ord for
positivitet, engasjement, fremtid til felles glede. Oppfordrer alle til å ta
det med seg inn i jubileumsåret 2020 (ØFHK 35år).
Håper Preller’n også i år gir dere god lesning og gode minner om
hundeåret som er på hell. Med dette ønsker jeg alle en riktig god jul og
et godt nytt år!
Ole Petter

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
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Aktivitetsplan 2020
Forslag til aktivitetesplan 2020:
Apportkurs

Januar, annonseres

Strømsås Gård og Hundepensjonat

Apportbevisprøver

25. januar

Strømsås Gård og Hundepensjonat

22. februar
Juni, juli, august (annonseres)
Samt på våre jaktprøver
Årsmøte

14. februar kl. 19.00

Nord Østerdal Kraftlag, Kantina

Tolga-prøven

4. og 5. april

Hodalen fjellstue

Dressurkurs

Annonseres

Strømsås Gård og Hundepensjonat

Sommertreff

17.–19. juli

Savalen

Utstilling

18. juli

Savalen

Jakthundkurs

15. og 16. august

Tolga Østfjell

Dalsbygdaprøven

29. og 30. august.

Dalsbygda

Klubbmesterskap

Annonseres

Treningsterreng 2020:
Vingelen

1. januar til 15. april

Alvdal

15. juli til 5. september

Grønnfjell

21. august til 5. september

www.fuglehundklubben.no

Innkalling til
årsmøte 2020
Sted: Kantina Nord-Østerdal Kraftlag, Tynset
Tid: 14. februar kl. 19.00
Sak 1

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 2

Valg av møteleder og sekretær

Sak 3

Styrets årsberetning

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 årsmøtet
må sende disse til styrets leder innen 31. desember 2019.
Medlemmer i styret som ønsker frasigelse av verv, melder
dette til valgkomiteen innen 31. desember 2019.

Tegning ved Helge Ness.

Velkommen!
Styret
post@fuglehundklubben.no

5

Referat fra årsmøte i
Østerdal Fuglehundklubb 8/2-2019
Sted: Kantina ved Nord Østerdal Kraftlag
Sak 1 Møteinnkalling godkjent uten merknader.
Sak 2 Valg av møteleder og sekretær.
Møteleder: Kasper Slettan
Sekretær: Ole Petter Hansæl
Sak 3 Styrets årsberetning:
Årsberetningen ble lest opp av leder og
godkjent av årsmøtet.
Sak 4 Revidert regnskap:
Godkjent uten merknader.
Sak 5 Innkomne forslag:
Endringer i ØFHKs lover. Endringer og presiseringer for
å tilpasse oss NKK sin lovmal. Godkjent uten merknader.
Sak 6 Fastsettelse av kontingent:
Kontingenten vedtas uendret for 2019: Kr 200 for
hovedmedlemmer og kr 50 for familiemedlemmer/
støttemedlemmer.
Sak 7 Godkjenning av aktivitetsplan/budsjett:
Godkjent av årsmøtet.
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Sak 8 Valg:
Leder:
Ole Petter Hansæl
Nestleder:
Arne Sandbakken
Styremedlem: Tore Knudsen
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Kasserer.
Ikke på valg
Hege Hoel Bekkevoll Ikke på valg
Anne Mette Grue
Gjenvalgt for 2 år
Per Kristian Evensen Valgt for 2 år
Kasper Slettan
Valgt for 2 år
Øyvind Streitlien
Valgt for 2 år
Arnfinn Frengstad
Valgt for 1 år
Jostein Østvang
Valgt for 1 år

Revisorer: Siri J. Strømmevold ikke på valg. Morten Sandbakken,
valgt for 2 år. Vara: Børre Børresen, valgt for 2 år.
Valkomité: Per Østigård, Reidun Joten, Jøran Meås.
Tynset, 8. februar 2019

Erik Tømte
(Sign.)

Bjørn Grue
(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

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.
Nye åpningstider fra 1. januar 2020:
Mandag 08.30-18.00, tirsdag og onsdag 08.30-15.00,
torsdag 08.30-18.00 og fredag 08.30-15.00.
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.
post@fuglehundklubben.no

Tynset smådyrkontor AS
2500 Tynset • Tlf. 48 38 88 00
post@tynsetsmadyr.no
www.tynsetsmadyr.no
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Dalsbygdaprøven 2019

Av Jøran Meås

Årets høydepunkt ble arrangert i lørdag 31 august og søndag 1

Søndag var det meldt mildt sagt fuktig vær på formiddagen.

september. Nytt av året var at vi flyttet sekretariatet og opp-

Vi måtte også utsette oppropet da det var flytting av en god del

ropet til Kløftåsen etter mange år i Skarvdalen. Tore Grue stilte

sau, så ikke alle deltakerne kom frem til oppropet kl. 0800. Men

setra til disposisjon, og vi fikk rigget opp telt til jegermiddag på

når prøvedeltakerne som står og venter er tålmodige og lar

gresssletta overfor setra og oppropet. Som prøvekvarter er nok

grunneierne få flytte sauen uten forstyrrelse så går det som van-

Kløftåsen bedre egnet enn Skarvdalen da vi har nettdekning i

lig greit. Oppropet på søndag er som det pleier, da er det litt

Kløftåsen.

mer frafall. Og i år så ble faktisk ikke alle partiene fulle. Vi

Som vanlig har det vært hektisk aktivitet i forkant med både
merking av veien innover slik at ingen kjører seg bort, samt at
vi da måtte sette opp telt for jegermiddag da Dalsbygda Næring
og utvikling ikke hadde mulighet til å ta dette i år. Fredags ettermiddag ble det kjørt innover for å gjøre klart sekretariatet til
prøvestart på lørdag. Som vanlig ble det servert sodd og litt
drikke til de som kom innom sekretariatet, noe som det settes
stor pris på. Og vi fikk en hyggelig kveld med både prøvedeltakere, dommere og vi som var i arrangementskomiteen.
Lørdags morgenen startet hektisk som vanlig, men når man
har med seg en slik flott gjeng i sekretariatet så løses de fleste
utfordringer på strak arm. Oppropet startet tilnærmet på slaget
kl 0800, og det var fult opp med spente prøvedeltakere. Oppropet gikk forholdsvis kjapt da de aller fleste var møtt opp. Og
faktisk så var det slik at den som sto som nr 3 på venteliste ikke
kom med. Vi var litt spente på hvordan det ville bli logistikkmessig med utkjøring fra Kløftåsen, men alle ble med på sine
respektive partier. Største utfordring var på partiet som skulle
til Kjurrudalen Nord, der dommer’n og undertegnede hadde
glemt revolverne. Men det løste seg med å låne revolvere fra
deltaker og dommer. For de som var spente på fuglebestanden
fikk i løpet av dagen bekreftelse på at dette er noe av de beste
terrengene som vi har i Norge, og uten å være for optimistisk
så tror jeg at alle hadde en eller helst flere sjanser på fugl. Totalt
ble det delt ut 33 premier på lørdag, noe som er 40,2% premie-

sendte ut 77 hunder, og ingen av de som var igjen på ventelisten
hadde møtt. Når partiene kjører ut så åpner himmelen seg og
det rett og slett bøtter ned. Denne dagen var det noen som
hadde problemer med å finne rette parti, men vi fikk ledet alle
til rett parti til slutt. Ute i fjellet var det til å begynne med rimelig bløtt og vanskelig, men ut over dagen ble været bedre og
flere hunder tok da god vare på sine sjanser. Det ble da totalt
24 premier som da gir en premieprosent på 31,2%, noe man
absolutt må si seg fornøyd med under de rådende værforhold.
Når alle partiene var ned og Marianne som NKK’s representant hadde gått igjennom kritikkene for å sjekke at alt var
fylt ut som de skulle, så var det blitt kveld og vi alle var mer
eller mindre klare for å komme oss hjem. En slik helg er alltid
givende å være med på, men det er også krevende. I den forbindelse vil jeg takke alle som har vært med å bidra til at Dalsbygdaprøven 2019 ble gjennomført på utmerket måte. Det
hadde ikke vært mulig hadde ikke flere av klubbens medlemmer stilt opp og tatt i et tak. Jeg vil rette en ekstra takk til de
som bidro i sekretariatet og de som har vært med å rigge opp
og ned teltet. Og dommerne som stiller opp år etter år for å
dømme hundene våre fortjener en stor takk. Samt grunneierne
som stiller både terreng og setrene sine til disposisjon. Og til
slutt vil jeg takke Royal Canin som er vår hovedsponsor som
alltid stiller med godt med premier og snack til hundene som
deltar.

ring. Så det var hektisk aktivitet utover ettermiddagen i sekretariatet med diplomskriving, utdeling av premier og bildetaking
av de premierte.
Etter at alle partiene var kommet ned i fra terrengene, så
var det bare å hive seg rundt og begynne å gjøre klart til jegermiddag. Nytt av året var at vi sto for den selv, og selv om det
blir rimelig hektisk og lange dager så var det gøy. Vi hadde fått
rømmegrøt og spekemat fra Heidrun AS, og det var meget godt.
Det var ca 40 stk på jegermiddagen i år, og flere hadde vi ikke
plass til. Det var god stemning og flere holdt ut til nærmere
midnatt. Høydepunktet er som alltid loddtrekningen under jegermiddagen, og da er hovedpremien gratis jakt i Dalsbygda.
Samt trekking av gratis jakt til to av dommerne, og i år så var
det Lone Gudim og Bjørn Schjølberg som var de heldige av

Tegning:
Helge Ness.

dommerne.
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Premieliste Dalsbygdaprøven lørdag
Rase

Hundens navn:

Eier/fører:

Premie

Engelsk Setter

Røynåsen's Maia

Johansen, Tom Petter/Steenland Marianne

1UK

Breton

Rakkelhanan's C-Slappa

Hansen, Ole Johnny

1UK

Vorstehhund Korthåret

Orrygutten's BLH Ask

Furuheim, Åse Irene

1UK

Pointer

C - Calipatria av Vestre Homble

Larsen, Ove S/Stueland, Svein

1UK

Breton

Svarte-Maya frå Sylvhødn

Kværna, Rune André

2UK

Irsk Setter

Jentenes Enb Hot Lava

Gjevikhaug, Mona/Vidar Magnussen

2UK

Gordon Setter

Femundhunds Sanni

Riise, Berit Johanne

2UK

Engelsk Setter

Spjeldberget's Eddie

Nicolaisen, Arve

2UK

Irsk Setter

Settermosen Dee

Larssen, Jonny Erik

2UK

Pointer

C - Clean Cocos av Vestre Homble

Larsen, Camilla Mostrøm/Stueland, Svein

2UK

Engelsk Setter

Valera's Floki

Steen, Petter

2UK

Irsk Setter

Imingens Uv Easy

Engan, Kristin

3UK

Irsk Setter

Imingens Uv Bror

Nervik, Ole Anders

3UK

Vorstehhund Strihåret

Brimi

Sand, Morten

3UK

Vorstehhund Strihåret

Brå

Brenna, Rune O

3UK

Vorstehhund Strihåret

Bjørk

Frigård, Tor

3UK

Pointer

Fjellrypas Rt Cayzo Karlsson

Karlsson, Elisabeth Hartvigsen/Grande, John Arvid 3UK

Pointer

C - Doffen av Vestre Homble

Bruneberg, Pål Johansen

3UK

Vorstehhund Strihåret

Jentenes DKR Nils Gustav

Telje, Eirik

3UK

Pointer

Åreppenkrokens Lucy

Johannessen, Marius Lorang/Johannessen, Unn

3UK

Engelsk Setter

Herrskapets Taxfree

Engh, Ole

3UK

Engelsk Setter

Halvartun's Hattrick

Rødsjø, Halvar

3UK

Vorstehhund Strihåret

Sølenriket's B-Los

Skjærstad, Patrik

3UK

Pointer

Neveltoppens Sigrid

Søilen, Arild

2AK

Vorstehhund Korthåret

Jägarhoppets Amor

Knudsen, Trine Økseter/Knudsen, Tore

2AK

Engelsk Setter

Herrskapets Suspicious Mind

Nordeng, Jardar Kilsti

2AK

Irsk Setter

Håkkådalen's Cera

Fremo, Jan Harald

2AK

Irsk Setter

Noaidons Zalto

Schumann, Tom

2AK

Engelsk Setter

Bjønnmyra's A-max XO

Solheim, Tommy Erlingsønn

2AK

Engelsk Setter

Femundsmarkas Aya

Sundet, Odd Harald

3AK

Vorstehhund Korthåret

Kongstorp's Luna

Berg, Tor Øyvind

3AK

Engelsk Setter

Valera's Isá

Stokkli-Haugvold, Anne Guri Haugvold, Odd Arild 3AK

Kleiner Münsterländer

Ospekollens B-leo

Nygaard, Håvard

3AK

Rase

Hundens navn:

Eier/fører:

Premie

Engelsk Setter

Halvartun's Hattrick

Rødsjø, Halvar

1UK

Pointer

C - Clean Cocos av Vestre Homble

Larsen, Camilla Mostrøm/Stueland, Svein

1UK

Breton

Kruttåsen's N Stella

Olsen, Roger Thrane

2UK

Vorstehhund Strihåret

Brå

Brenna, Rune O

2UK

Vorstehhund Korthåret

Orrygutten's BLH Ask

Furuheim, Åse Irene

2UK

Vorstehhund Korthåret

Sølvrabbens Aaa Narya

Danielsen, Tor

2UK

Pointer

C - Calipatria av Vestre Homble

Larsen, Ove S/Stueland, Svein

2UK

Pointer

Skoglykka's Osbourne

Wikdahl, Petter

3UK

Vorstehhund Strihåret

Bjørk

Frigård, Tor

3UK

Engelsk Setter

Halvartun's Laika

Rødsjø, Rune

3UK

Vorstehhund Langhåret

Fjordlandets Lykke

Røe, Eivind/Brenna, Rune

3UK

Pointer

Åreppenkrokens Lucy

Johannessen, Marius Lorang/Johannessen, Unn

3UK

Pointer

Furukollen's Black Gold

Ròe, Einar

3UK

Premieliste søndag

post@fuglehundklubben.no
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Irsk Setter

Altegeinos TR2 Gaia

Seem, Cecilie

3UK

Vorstehhund Strihåret

Jentenes DKR Tussa

Gudim, Lone

3UK

Breton

Storsnasens Skarv

Brynhildsvoll, Bjørn

3UK

Irsk Setter

Noaidons Zalto

Schumann, Tom

1AK

Breton

Kruttåsen's L Mille

Olsen, Roger Thrane

2AK

Vorstehhund Korthåret

Jägarhoppets Amor

Knudsen, Trine Økseter/Knudsen, Tore

2AK

Engelsk Setter

Femundsmarkas Nova

Øien, Lena Kristin Hjemstad/Sundet, Odd Harald

2AK

Gordon Setter

Fjällpilens Ie Normandie

Kokkvold, Stig

2AK

Engelsk Setter

Bjønnmyra's A-max X O

Solheim, Tommy Erlingsønn

2AK

Vorstehhund Strihåret

Ullekalvs Si-fröken

Gudim, Lone

2AK

Pointer

Neveltoppens Sigrid

Søilen, Arild

2AK

1. AK IS Noaidons Zalto ef Tom Schumann

1UK P C-Clean Cocos av Vestre Homble Camilla Mostrøm Larsen 2UK P C-Calipatria av Vestre Homble, eier Elly og Ove Larsen f Svein Stueland

1UK til B Rakkelhanans C-Slappa, eier Ole-Jonny Hansen

1UK til ES Røynåsens Maia. Eier Tom Petter Johansen.
Fører Marianne Steenland

www.fuglehundklubben.no

1UK til Halvartuns Hattrick ef Halvar Rødsjø

2 AK Bjønnmyra’s A-Max XO ef Tommy E Solheim

2 UK B Svarte Maya fra Sylvhøyden Eier Rune Andre Kværna

2 UK Sølvrabbens Aaa Narya ef Tor Danielsen

2 UK til IS Jentenes Enb Hot Lava fører Vidar Magnusson
eier Mona Gjevikhaug

2. AK GS Fjällpilens le Normandie ef Stig Kokkvold

post@fuglehundklubben.no
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2. AK til Femundmarkas Nova e Lena Kristin Hjemstad Øien

2AK B Kruttåsen’s L Mille 2uk Kruttåsen's N Stella

f Odd Harald Sundet

begge Roger Thrane Olsen

2AK ES Herrskapets Suspicious mind eier Jardar Kilsti Nordeng

2AK Neveltoppens Sigrid ef Arild Søilen

2AK til IS Håkkadalens Cera eier Jan Håvard Fremo.

2AK til Jægerhoppets Amor eier Trine Tore Økseter Knutsen

www.fuglehundklubben.no

2AK til P Neveltoppens Sigrid. Eier Arild Søilen

2UK ES Spjeldbergets Eddie. Eier Arve Nicolaisen

2UK Femundhunds Sanni, eier Berit J Riise

2UK IS Settermosens DEE, eier Jonny Erik Larsen

3 UK P Åreppenkrokens Lucy, eier Marius Johannessen,
fører Unn Johannessen

3 UK til SV Brå eier Rune O Brenna og SV Bjørk.
Eier Tor Frigård

post@fuglehundklubben.no
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3.uk P Skoglykka’s Osbourne. Ef Petter Wikdahl

3.UK til Storsnasens Skarv ef Bjørn Brynhildsvoll

3AK ES Femundmarkas Aya, eier Odd Harald Sundet

3AK til KM Ospekollens B-Leo Håvard Nygård

3AK Valeras Isa, eier Anne Guri Hsugvold,
fører Odd Arild Haugvold

3uk Alteigeinos TR2 Gaia e Cecilie Seem

www.fuglehundklubben.no

3UK P Doffen av vestre Homble. Eier Pål J Brunberg

3UK SV Brimi, eier Morten Sand

3uk SV Jentenes DKR Tussa 2AK SV Ullekalvs Si-frøken
begge Lone Gudim

3UK til ES Herskapets Taxfree, eier Ole Engh og SV Sølenrikets
B-Los. Eier Patrick Skjerstad

3UK til Fjellrypas RT Cayso Karlsson, eier E Karlssom,
fører John Arvid Grande

3uk til Årseppens Lucy Ef Marius L Johannessen

post@fuglehundklubben.no

15

Klubbmesterskapet 2019

Av Jøran Meås

Klubbmestere; UK IS Lyngtrollas SI Madam Mim med fører Milla Stav Nilsen, eier Jøran Meåas.
AK ES Sølnklettens Adam med Arve Løkken
I år gikk klubbmesterskapet til Østerdal Fuglehundklubb av

er litt mindre snø. Når vi kjører i gang runde nr 2, så slår vi oss

stabelen 19 oktober i rypemekkaet Tangen i Vingelen. Vi må

nedover i terrenget. Litt ut i slippet til unghundene så ser vi at

starte med å få takke Stueland/Larsen for å få låne dette flotte

Madam Mim forsvinner over en kant, og Hector stivner i stand

terrenget. Vi hadde oppmøte på butikken i Vingelen kl. 0900,

rett etter han har krysset samme kant. Når vi kommer frem så

og da klokka var kommet så var det 8 hunder som var klare til

ser vi at Madam Mim står i en stram stand og Hector sekun-

å bli med ut i terrenget. Jeg antar at det var været som skremte

derer. Etter hvert så ser vi en enkel rype begynner å løpe frem-

flere fra å delta, da tåken lå lavt nedover og det var kommet litt

for Madam Mim og reiskommando blir gitt. Begge hunden

snø i terrenget. Øyvind Streitlien og undertegnede hadde da

reiser friskt og det skytes. Hundene er ikke helt rolig, men det

tatt på seg å dømme denne bataljen.

er ikke så strenge krav i klubbmesterskapet så det godkjennes.

Men av den harde kjerne som dro ut i terrenget var da to

Nå ser det ut som vi er kommet inn i området hvor rypene

uk hunder og 6 ak hunder som stilte til start. Vi kjørt inn til

trives. For i neste slipp er ES Adam og ES Gaia på farten. Vi

saueinnhegningen ved Estenstad og gjorde oss klar til å gå opp

ser Adam i en stram stilfull stand i retning mot oss, og når Arve

til Tangen. Som stifinner egner undertegnede seg heller dårlig,

er på tur opp letter det 3 ryper presist for Adam som er kom-

men vi kom oss opp etter et par pust i bakken. Starter med

plett rolig i oppflukt og skudd. Senere i slippet ser vi noen ryper

unghundslipp når vi kommer over tregrensa, det er da IS

i lufta uten at vi ser noen hunder i området. Og da tar det ikke

Madam Mim og ES Hector som får starte. Men rypene glimrer

lang tid før vi ser Gaia i stand, når Trond kommer til går hun

med sitt fravær. Og etter hvert gjør hundene det også da det er

på uten å presentere fugl. Vi går deretter over en kant for å se

rimelig tett tåke. :-)

etter Adam, og han finnes omsider i stand. Arve tar nå en

For AK hundene får de slipp oppe på høyden i snøen og

drøyere runde for å komme opp til Adam, og på kommando

tåka. Det er mye spor etter ryper, men vi finner de ikke. Og

reiser Adam villig og presist rype som han har lyst til å trimme

været frister heller ikke til å ta noen pause så vi fortsetter over

litt.

mot ørvilldalen og elva da det ser ut som sikten er bedre og det
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Da er hele partiet klar til start i klubbmesterskapet

Påfølgende slipp er ES Vela og IS Fenris ute. Vela slippes og

Siste slipp ble mellom ES Panto og IS Fenris som hadde

går nesten rett i stand, men på tur opp så letter rypene før vi

kommet tilbake etter at han hadde bevilget seg egen slipptid.

er på jaktbart hold. Fenris velger å ta for seg en litt annen del

Både Panto og Fenris fester stand rimelig kjapt på hver sin kant.

av terrenget, og de bak i partiet observerer noen ryper i lufta i

Fenris går villig på når vi kommer frem, men presenterer dess-

det området. Etter hvert så forsvinner Fenris. Vela jakter bra og

verre ikke fugl. Panto på sin side går villig på, justerer seg og så

finnes i stand, og når Trond kommer opp så letter både rypa og

går rypa. Det skytes og Panto er rolig i oppflukt og skudd. Da

Vela. Det letter ryper i flere omganger i dette området.

er klubbmesterskapet 2019 ferdig og bare rangeringen gjenstår.

Selv om været ikke akkurat var det beste så måtte vi ta en
matbit. Og vi finner ut at vi skal kjøre en tredje runde, men da
med 10 minutter slipptid. For unghundene så skjer det ikke så
mye før helt på slutten der vi finner Hector i stand. Han går
villig på, men klarer ikke å presentere fugl. Men når vi har kob-

Klubbmester UK – IS Madam Mim, Fører Milla Stav Nilsen,
eier Jøran Meås
Klubbmester AK – ES Adam, Eier og Fører; Arve Løkken
2. plass AK – ES Panto, Eier og Fører; Per Erik Lund

let unghundene så letter rypa litt til siden for der Hector hadde
hatt stand, men du verden for en utvikling Hector hadde i løpet

3. plass AK – IS Gaia, Eier og Fører; Cecilie Seem

av dagen. Det var skikkelig gøy å se en unghund bare går bedre

4. plass AK – ES Gaia, Eier og Fører; Trond Brørby

og bedre utover dagen.
IS Gaia og ES Gaia starter siste runden for de voksne hun-

5. plass AK – ES Vela, Eier og Fører; Trond Brørby

dene. Det tar ikke mange minutter så ser vi begge Gaia’ene gli
inn i hver sin stand i samme område. Når Cecilie kommer opp
til sin Gaia og Trond til sin så blir det gitt reisordre, og IS Gaia

Til slutt vil vi få takke for en hyggelig dag i fjellet.

kanonreiser rype som forfølges friskt. De fortsetter slippet og
IS Gaia fester ny stand som ES Gaia sekunderer. IS Gaia kanonreiser disse rypene også.
ES Adam og ES Vela er neste ut. Og det går ikke mange sekundene i slippet så fester Adam en stram stilfull stand. På
kommando reiser Adam villig og presist et rypekull og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Det var et fulgearbeid tatt ut
av læreboka. Senere i slippet hadde både Vela og Adam sjanse
på fugl uten at det ble noen tellende av det.

post@fuglehundklubben.no

Tegning: 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
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post@fuglehundklubben.no

19

Mitt liv med fuglehund
Navn: Njål Mælen.

Bosted: Tynset.

Alder: 87 år

Njål og Visma tar lunsj i fjellet

Rypetaksering på Kvikne

– Hvorfor har du valgt å ha fuglehund?

– Som forbilde når det gjelder dressur og trening av fuglehund

– Jeg har alltid hatt et forhold til hund. Er oppvokst på gård

er det mange gode.

hvor vi hadde sau og storfe. Vi hadde ikke noe forhold til fuglehund, men vi hadde buhund på gården. Jakt på fugl var ikke

– Har du et godt råd du vil gi til de som ønsker å skaffe seg fugle-

tema, sjøl om far hadde hagle og var en tur til fjells med jakt-

hund?

kammerater. Min første jakttur var med far, det var noe spenn-

– Mitt råd er å undersøke hunder som har et godt og rolig

ende når fugl fløy opp og jeg fikk skyte på den. Fikk jo tidlig

lynde. Og få til en god hund er å arbeide med god prat, ikke

prøve å skyte på fugl. Hadde hørt om jakting med hund og

tukt, men godsnakk. Ta med hunden og gå mye på vei og i ter-

prøvde å påvirke min far å kjøpe fuglehund.

renget. Gjerne med en godbit i lomma. Lokke den inn ofte og
gi godbit og god prat, «flink hund». Det har mange ganger vært

– Hvorfor holder du på med hund?

tendenser til tukt og juling, men det er dårlig oppdragelse. God-

– Samarbeid med fuglehund gir så mye. Det er givende det du

prat og skryt er bedre.

får til og det et du lærer hunden.
– Hva synes du er det viktigste å lære hunden din?

Jakt med hundene

– Lydighet og samarbeid.

– Har du hatt noen forbilder når det gjelder fuglehund og dressur/trening?

20

– Hva har du lært av hundene dine?

– Når en jakte med hund er ofte bra å være sammen med andre

– Alle hunder er ikke like, men de fleste har likheter. Det må

hundeeiere. Jeg foretrekker å vør sammen med erfarne hunde-

du som hundeeier oppdage og utnytte.

eiere og noen som er glad i å jakte.

– Har du hatt noen forbilder når det gjelder fuglehund og

– Hvor drar du for å jakte?

dressur/trening?

– Jeg har min favoritt-terreng på Kvikne, Nappsjølia og Grønnwww.fuglehundklubben.no

tjønnan. Der er det ikke for langt å gå og ikke for mange jegere.
– Hvem tar du helst med deg på jakt?
– Jeg vil ha med jegere som har samme tanke om jakt som meg.
– Er det noe du alltid må ha med i sekken på tur?
– Mat og kaffe, godbit til hundene. Har alltid med godt med
klede for været har varierende forhold i Østerdalen.
– Hva er ditt forhold til ØFHK?
– Jeg har alltid hatt et godt forhold til Østerdal fuglehundklubb.
De gir mye nyttig informasjon.

Fritid/hverdag
– Hva er det beste med å ha hund i hverdagen?
– At man har sine plikter, men hunden også en god kamerat.
– Hva gjør du for å stimulere hundene i hverdagen?
– Passe på å gi ros og godbiter. Gå turer i skog og mark, gjerne
steder der hunden kan være løs. Gjerne stimulere på innkalling.
Ha egen seng og bur og bruke det daglig.
– Hva er dine sommer/vinteraktiviteter med hund når det ikke er
jakt?
– Jeg går turer og gir ros og oppmuntrer. Da blir det et godt og

Gordonsetteren har alltid stått Njål nær. HHB

personlig forhold. Jeg har med hunden hver dag og det blir et
avhengighetsforhold.

Rypetaksering ved Nappsjøen, Njål og Visma, Siri Jarandsen Strømmevold og Hans Morten Strømmevold.
post@fuglehundklubben.no

21

Legg turen innom Circle K
før du drar til fjells!

Tynset

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.
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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 2019

Av Jardar Kilsti Nordeng

Konsentrerte deltakere
Også i år som årene før gjennomførte Østerdal Fuglehund

underholdningen med levende musikk. Det ble en hyggelig

klubb et tilnærmet prikkfritt sommertreff med utstilling og fag-

kveld som ble avsluttet i Lavvoen litt utpå natta.

lig påfyll i et herlig østerdalsk sommervær. Det var over 300
som hadde meldt sin ankomst den 19. juli.
ØFHK hadde også sin utstilling lørdag den 20. juli, hvor det
var påmeldt 68 hunder i 8 raseklasser. Her var Petter Steen
dommer for Engelsk Setter og Breton, og Niels Brandsrup var
dommer for øvrige raser i gruppe 7.
På fredag var det i år Ulrik Myrhaug og Hanne Fevik fra

På søndag var det nok en nydelig dag som ble utnyttet til
det fulle med typisk fjellvær som varierte mellom regn og vind
og sol.
June Solemsmo hadde regien på kurs i Rallylydighet på
Savalen. Her fikk deltakerene en liten innføring i konkurranseformen og de hadde også en liten uhøytidlig konkurranse.

Sando Hundesenter som hjalp oss med det faglige påfyllet. Det

Hanne og Ulrik hadde med seg to grupper opp i trenings-

holdt foredrag om «Hvordan lykkes med din fuglehund». I til-

terrenget i Alvdal Vestfjell hvor alle fikk trene på å føre hund i

legg til en teoretisk del hvor lydighet og målrettet trening av

fjellet.

fuglehunder var tema så hadde de også en praktisk del hvor alle
deltager som ville fikk stille med sine hunder.
Etter trening med hundene samlet de fleste seg til en felles
grillkveld foran lavvoen ved slalåmbakken.
På lørdag startet Hanne med et handlerkurs for de som ønsket dette før utstillingen. Dette var et populært tiltak som flere
benyttet seg av og mange var også lærevillige tilskuere.

Treningen ble gjennomført med slipp av hunder i par, slik
det blir gjort under jaktprøver.
Det var mange lykkelige hunder og klokere førere som tok
seg ned igjen til bilene med mange tips og nye erfaringer på
veien.
Ett stort takk til Hanne, Ulrik og June som tok seg tid til å
være med oss hele helgen og øse av sin kunnskap til oss.

Senere hadde Ulrik og Hanne workshop for hunder og eiere
hvor de fikk tips om treningsmåter og praktisk gjennomføring
av disse for de med helt unge hunder og de med ikke fullt så
unge hunder.
Under utstillingen på lørdag så stilte Hanne også opp med
eget handlerkurs for barn og hund og ga gode råd for føring av
hund i ringen. Det var mange stolte barn med hunder som deltok på dette og gjennomførte Barn og Hund i utstillingsringen.
De ble også bedømt av June Solemsmo og fikk sine velfortjente
premier.
Lørdag kveld var det fellesmiddag for alle i Lavvoen med

Tegning:
Helge Ness.

spekemat, skjørost og rømme som mat. Brage Støland sto for
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Lydighetstrening med hundene

Lydighetstrening

Ringtrening før utstilling
post@fuglehundklubben.no
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Apport!

June Solemsmo kjører innføring i apport og rallylydighet

Leder for øfhk og sommertreffet Ole Petter Hansæl
og instruktører Ulrik Myrhaug og Hanne Fevik

Apport-trening
www.fuglehundklubben.no

Pust i bakken mellom øktene

Trond tar seg tid til å snakke med utstillere

Ulrik instruerer
post@fuglehundklubben.no
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ØFHK-Cup 2019
Eier

Hund

Regnr

Deltagelse Poeng
Tolga
Tolga

Deltagelse
Savalen

Poeng
Deltagelse Poeng
Total
Savalen Dalsbygda Dalsbygda Poeng

Tor Taksgaard

Topdalen’s Ta To II

NO36796/16 1

13

1

5

Halvar Rødsjø

Halvartun’s Hattrisck

NO37410/18 1

7

Nils Ø. Berg

Femundhunds Will

NO38324/16 1

9

1

4

Petter Steen

Valera’s Floki

NO33697/18 1

7

1

6

15

Rune Rødsjø

Halvartun’s Laika

NO37406/18 1

7

1

5

14

Jan Terje Bårseth

Bergrosas Blue Wonderful

20
1

NO46294/16 1

12

Kari Anne Faråsengen Hallingnatten’s Bork

NO49046/17 1

6

1

5

Jostein Østvang

Seterfjellet’s Kid

NO50956/16 1

7

1

3

Knut Østmo

Femundhunds Sensi

NO36082/13 1

11

Jørn Lunn Olsen

Myrkveven's Quattro

NO41077/13 1

11

Cecilie Seem

Altegeinos TR2 Gaia

NO57314/17 1

5

7

16
15

13
13
1

13
12
12

1

3

1

5

12

1

7

12

Jardar Kilsti Nordeng Herrskapets Suspicious Mind

SE40023/2017

Elisabeth H. Bjerke

Bjerkaasens's Bk- Triac

NO32295/11 1

10

11

Pål Morten Holden

Rørosviddas Cera F

NO35935/10 1

10

11

Tor Taksgaard

Imingens Pr Pippi

NO33402/12 1

9

10

Jan Terje Bårseth

Jøldalens The One

NO38212/13 1

9

10

Stein Garang

Femundsmarkas Cash

NO38808/14 1

9

10

Håvard Otto Rudi

Mukampen's Ar Emil

NO40788/15 1

9

Tom Schumann

Noaidons Zalto

NO46650/12

10
1

9

10

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 hunden 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.
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Vinner av ØFHK Cup 2019
Tor Taksgaard med irsksetter Topdalen’s Ta To II

ØFHK-Cup er en cup hvor den hunden som har oppnådd flest

Begge mine hunder holdes i god form gjennom hele året

poeng samlet på våre 3 tradisjonelle arrangement: Vinterprøven

ved at jeg har de med på treningsturer som løping og sykkel, og

i Tolga, utstilling på Savalen og Dalsbygdaprøven på høsten. I

i tillegg til jakt så deltar jeg på jaktprøver både høst og vinter

år var det Topdalen’s TaTo II som gikk av med seieren. Dette
etter at han oppnådde 1VK med CACIT på Tolgaprøven og fikk

Tor Taksgaard

på utstillinga på Savalen fikk han Excellent CK 2.BHK CERT.
ØFHK gratulerer Tor og Topdalen’s Tato så mye med årets seier.
Under er noen ord fra Tor om hans fuglehunder og spesielt Topdalen’s Tato.
Jeg har drevet med hund siden 1992 og har så langt hatt
kun irsksettere. Jeg bor i Trondheim og har hytte i Oppdal.
Pr i dag har jeg følgende hunder:
- Imingens Pr Pippi - 7 år og Topdalens Tato II - 3 år
- Mitt kennelnavn er Kennel Stormyregga
Imingens Pippi har hatt ett kull med 10 valper som nå blir
2 år i Mars 2020. Her brukte jeg TaTo som hannhund. 8 av valpene er stilt på jaktprøve og alle er premiert. 5 av disse var kvalifisert for Norsk Derby og 2 kom helt til finalen.
I tillegg til flotte resultater på avkom etter Pippi og TaTo så
ble siste høst og vinter ble veldig bra for mine hunder. Høsten
2018 vant Pippi Sølvhunden og i tillegg vant hun sølvrypa i Rolf
Sevendals Minneløp i vinter. I tillegg oppnådde Topdalens TaTo
1 VK m/Cacit på Tolgaprøven i vinter kun 3 år gammel. TaTo
blir 4 år i Mars 2020 og mangler nå kun ett fattig poeng på å
bli NJCH. I sommer ble TaTo NUCH.

post@fuglehundklubben.no

Tor Taksgaard og Topdalens Ta To II fikk 1.VK m
cacit på Tolgaprøven
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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 4. og 5. april 2020.
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Årets hund 2019

Lyngtrollas SI Madam Mim ble årets hund 2019. Eier Jøran Meås

NO32747/18 Lyngtrollas SI Madam Mim

men hun har klart å få til 2X 1 UK i løpet av vinteren 2019.
Mim er en type hund som jeg liker da hun tåler litt dressur,

Årets hund 2019 ble Lyngtrollas SI Madam Mim med

og er en overskuddshund. Hun blir 2 år 1.januar 2020, men

2x1UK, Klubbmester og Excellent på ØFHK’s utstilling på

om det blir noen starter i AK i vinter vet jeg ikke da jeg plan-

Savalen, totalt 16 poeng.

legger et kull på neste løpetid. Men dette er en hund jeg har

Madam Mim er etter Setpoints Snuppa til Ulrik Myrhaug og

stor tro på fremover, og ambisjonen er å skaffe VK-billetten.

Topdalen’s TaTo til Tor Taksgård. Søksmessig har Mim vært
tidlig ute, men hun har hatt noen justeringsproblemer med

Jøran

tanke på avstand til fugl. Dette har resultert i en del støkk,

Øvrige innmeldte til
årets hund:
KV Sølvrabbens AAA Naya
Tor Danielsen
15 poeng
1x1UK, 2x2UK, 2x3UK
IS Skarvdalens Kvikk
Bjørn Schjølberg
13 poeng
1xVK Kval, 1xVK Finale

IS Altegeinos TR2 Gaia
Cecilie Seem
12 poeng
1x2UK, 3x3UK, 3pr.
Klubbmesterskap
P Hallingnattens Margaux
Marianne Steenland
11 poeng
1x1UK, 1x1AK,
Excellent Savalen

GS Femundhunds Sanni
Berit Johanne Riise
9 poeng
3x2UK
P Skoglykkas Osbourne
Petter Wikdahl
7 poeng
1x2UK, 2x3UK
IS Hadseløyas Rapp
Bjørn Schjølberg
5 poeng
1x1AK

For øvrig må vi også nevne at årets hund i 2018 ble Halvartuns Supernova til Kasper Slettan. Dette har
ikke blitt annonsert i Preller’n tidligere.

post@fuglehundklubben.no
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Av Kasper Slettan

Forhåpningene for prøven var store når vi 1 uke før start kikket

Forventninger og forhåpninger

på værmeldingen, det var meldt sol og passe med minusgrader,

Før vi startet prøven i år så forsøkte jeg å plukke opp noen for-

påmeldingene var mange og alt lå til rette for en fantastisk helg

ventninger, både blant oss som arrangører og deltagerne. Det

i vakre Hodalen. Været slo sånn passe til selv om det var noe

viste seg at for oss som skulle arrangere så lå spenningen i at alt

varierende. Uansett så er det fint å ha noe å prate om og ikke

gikk som det skulle, at endringer skjedde til riktig tid, at delta-

minst skylde på? Men uansett når vi har grunneiere som villig

gerne viste hva som var forventet av de og hva vi kunne gjøre

låner bort terreng til oss og hjelper oss med parkering, lokale

for dem, og ikke minst hva som var hver enkelt sine oppgaver.

krefter som ordner og tilrettelegger for oss med husrom, mat

For deltagerne så var dommere, terreng og fuglesituasjonen ut-

og det vi ellers spør om, så kunne ikke dette gå annet en godt.

vilsomt viktig. Praktisk opplegg og god info både på nettside,

Vi er mange, ca 230 hunder til sammen disse to dagene. Det er

facebook og ved kontakt med prøveledelse ble nevnt. Alle snak-

mye jobb både før, underveis og etter prøven, for å få dette til

ket om vær men det kan vi ikke planlegge.

trenger vi en fin miks av erfarne og nye folk som sammen kan

Vi gjør hele tiden disse vurderingene og håper at vi er gode

skape en stemning som gjør oss til en foretrukket arrangør både

nok, og vår opplevelse av det er at det er vi. Heldigvis så evner

når man skal velge prøve å melde på, og når FKF skal velge ut

vi å evaluere og selv etter slike prøver og føler at vi på den

hvilke prøver som får tildelt CACIT.

måten blir bedre enda bedre, og i hvert fall ikke dårligere.

Under CACIT finalen så brukte vi i år terreng i Langsjølia,

Kasper

med kyndige dommere og en godt kjent kjentmann, så ble finalen loset gjennom på en slik måte at hunder og førere kunne

Prøveleder: Kasper Slettan

få vist frem sine kvaliteter. Vi sto til slutt igjen med full premie-

Sekretær: Anne Mette Grue

liste og stolt vinner, IS Topdalens Ta To II til Tor Taksgård. Reisen

Dommeransvarlig: Marianne Steenland

frem til seieren og CACIT kan dere lese i dreieboka fra finalen.

Terrengansvarlig: Per Kristian Evensen

Vi Gratulerer.

I sekretariatet: Unni Irene Bakke, Laila Røhne

I UK AK så var det mange gode prestasjoner, utvilsomt så

Annet praktisk: Torgeir Tronslien

måten blir de beste hundene premiert og avlen på de gode in-

Dommere: Camilla Larsen, Petter Steen, Dag Arne Berget, Tor

dividene går videre. Komplett premieliste kan leses i bladet.

Espen Plassgård, Morten Ristad, Per Arne Kjelsberg, Trond Kris-

Samarbeidet med pointerklubben var også i år en suksess og det

tian Karlsen, Kjell Otto Hansen, Ole Arnstein Strømsli, Rune

ble delt ut fat til beste UK og AK Pointer. Vinnerne ble i Ak:

Nedrebø, Frode Døsvik, Lars Winum, Jan Ulvin.

Mukampens Ar EmilEier Håvard Otto Rudi. I Uk vant: Furu-

NKK Rep: Ole Arnstein Strømsli.

kollens Black Norma, eoer Gry Marie Bjørge. Vi gratulerer.

Våre sponsorer: Royal Canin og BEU v/ Paal Gundersen

1. UK til IS Karma og Ådne Syvertsen
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Middag: Trond Brørby, Jardar Nordeng og Mari-Anne Berg.

er nåløyet til en premie trangt men, det skal det være og på den

1. VK m CK til ES Bergrosas Blue Wonderful
– Jan Terje Bårseth
www.fuglehundklubben.no

1. VK til IS Myrkvevens Quattro
– Jørn Lunn Olsen

2. VK Langsjølia Nord IS Bjerkaasen’s
Bk-Triac – Asgeir Bjerke

2. VK til GS Rørosviddas Cera F
– Pål Morten Holden

B Kvikksteps C-Era Morten Løken

Budalens PN Twist og Andres Nyberg
med 2. AK

ES Seterfjellets Kid og Jostein Østvang
med 2. AK

ES Valeras Frida og Elin Lajord Oppegård
med 2.UK

Furukollens Black Norma og Gry Marie
Bjørge beste uk pointer

GS Femunhunds Will og Berit Johanne
Riise med 1.AK

post@fuglehundklubben.no
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GS Svartvatnets Drog og Magnus Johan Holden Eliassen
med 1. UK

IS Altegeinos TR2 Gaja og Cecilie Seem
med 3. UK

Hallingnattens Bork og Kari
Anne Faråsengen med 2. UK

IS imingens SUV Dreng og Nina Kjelsberg
med 1. UK

IS Rypebuas C-phillippa og Geir
Karlsen med 2.AK

Mr Jimi av Trollætt og Reidun Mukampens Ar Emil og Håvard SV Rostadalens Tyri og Trond
Furuvald med 2. AK
Lereng med 2. UK
Otto Rudi beste pointer AK
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Høgdebrotets Lyng med 2. UK og
Femundsmarkas Cash med
1. AK eier/fører Stein Garang

VK Langsjølia Nord 1. VK GS
Sensi - Knut Østmo

www.fuglehundklubben.no

VK ﬁnale Tolgaprøven 7. april 2019
Terreng:

IS Bålholmens EE Era (Pabsdorff, Jon-Amund)

Langsjølia Sør

IS Bjerkaasens Bk-Triac (Bjerke, Asgeir)
ES Jøldalens The One (Bårseth, Jan Terje)

Dommere:

IS Topdalens Ta To II (Taksgaard, Tor)

Per Arne Kjelsberg og Morten Risstad

P Borgefons Pp Vilgot (Ashtari, Omid)
GS Femundhunds Sensi (Østmo, Knut)

Værhold:
Sterk vind og snøføyk innledningsvis. Dette bedret seg etter

FMR: fuglearbeid med reis

lunsj, sola kom fram og rypene ble mer samarbeidsvillige.

FUR: fuglearbeid uten reis
SJ: sjanse

Deltakere:

SLP: slått på fugl

B Kvikksteps B-Zanto (Teksum, Jørn Arvid)

TS: tomstand

IS Myrkvevens Quattro (Olsen, Jørn Lunn)
GS Rørosviddas Cera F (Holden, Pål M)
IS Bjerkaasens BES Full Fokus (Thanem, Jørgen Erik)
IS Imingens Pr Pippi (Taksgaard, Tor)
IS Topdalens Bella Donna (Karlsen, Linda)

Tegning: Helge Ness.

P Troll-leikens Suzi Quatro (Løvseth, Odd)

1. runde. 1. slipp: Zanto – Quattro. Zanto tar straks føringen på bedre system og fremdrift. Quattro mangler plan, men holder
klassenivå. Mot slutten av slippet letter rype i området hvor hundene befinner seg.
Zanto (SJ)
Quattro (SJ)
post@fuglehundklubben.no
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2. slipp: Blue – Cera
Blue jakter glimrende og fører slippet på bedre søksformat og reviering. Begge hundene markerer i samme område. Cera fester
stand litt lengre fram i terrenget, reiser kontrollert og presist rype,
rolig i oppflukt og skudd. Cera utreder erfarent, men må på settes
på to ganger før hun vil apportere utlagt rype, som dessuten slippes
ned på vei inn. Senere tar hundene stand side om side, går villig
på uten å presentere fugl. Cera over Blue.
Cera (FMR, minus på apport, TS)
Zanto (SJ)
Quattro (SJ)
Blue (SLP, TS)

3. slipp: Pippi – Fokus
Pippi går utmerket og tar umiddelbart føringen foran Fokus, som
innledningsvis er noe opptatt av makker. Fokus slipper fokus på
makker i grevens tid og kommer seg ut i et jaktbart søk som holder
klassenivå. Pippi tar stand langt ute i sterk sidevind. Når fører
kommer til går Pippi fram på ordre, uten å presentere fugl. Pippi
over Fokus
Cera (FMR, minus på apport, TS)
Pippi (TS)
Fokus
Zanto (SJ)
Quattro (SJ)
Blue (SLP, TS)

4. slipp: Suzi – Bella
Suzi drar seg ut av anvist terreng, til tross for førers iherdige snuforsøk. Bella viser oss ikke tilstrekkelig søksformat og intensitet og
må dermed avsluttes. Begge utgår.
Cera (FMR, minus på apport, TS)
Pippi (TS)
Fokus
Zanto (SJ)
Quattro (SJ)
Blue (SLP, TS)

5. slipp: Era – Triac
To glimrende søkere som får enormt med terreng med seg i god kontakt. Triac settes over på grunn av noe bedre terrengdekning. Ryper
letter der hundene befinner seg. Triac over Era.
Cera (FMR, minus på apport, TS)
Pippi (TS)
Fokus
Triac (SJ)
Era (SJ)
Zanto (SJ)
Quattro (SJ)
Blue (SLP, TS)
www.fuglehundklubben.no

6. slipp: One – Ta To
Begge går stort i åpent terreng og får mye terreng med seg. One blir
tidvis noe åpen, Ta To settes over på bedre plan. Ta To over One.
Cera (FMR, minus på apport, TS)
Pippi (TS)
Fokus
Ta To
One
Triac (SJ)
Era (SJ)
Zanto (SJ)
Quattro (SJ)
Blue (SLP, TS)

7. slipp: Sensi – Vilgot
Sensi jakter glimrende i medvind og fører slippet klart foran Vilgot,
som blir ensidig og til dels småskåren i sitt søksopplegg. Sensi tar
stand langt ute. Mens fører er på vei fram, letter stor rypeflokk utenfor jaktbart hold for Sensi. Sensi holder standen, og når fører nærmer seg letter rype presist foran Sensi, som er komplett rolig i
oppflukt og skudd. Utreder erfarent og apporterer korrekt. Sensi
over Vilgot, som utgår.
Rangering etter 1. runde:
Sensi (FUR)
Cera (FMR, minus på apport, TS)
Pippi (TS)
Ta To
One
Fokus
Triac (SJ)
Era (SJ)
Zanto (SJ)
Quattro (SJ)
Blue (SLP, TS)
Utgår: Suzi, Bella, Vilgot

2. runde.

10. slipp: Era – Fokus
Fokus kontrollerer makker og avsluttes etter kort tid. Era over
Fokus, som utgår.

Vi har nå trukket litt ned i terrenget, der vinden tar litt mindre.
8. slipp: Zanto – Blue
Begge starter friskt. Innledningsvis tar Blue føringen på bedre plan,
men blir borte kort tid etter slipp og kommer tilbake først helt mot
slutten av slippet. Zanto over Blue, som utgår.
Zanto (SJ)
9. slipp: Quattro – Cera
Innledningsvis blir hundene noe rettlinjet, drar seg langt fram i bjørkeskog og blir borte. Cera kommer etter kort tid tilbake og jakter
fornuftig foran fører. Senere finnes begge hundene i stand, Cera noe
bak og tilside for Quattro. Begge hundene reiser på kommando villig og presist ryper. Quattro er komplett rolig, men Cera blir for urolig. Quattro utreder og apporterer ok. Quattro over Cera, som
utgår.
Quattro (FMR, SJ)
Zanto (SJ)
post@fuglehundklubben.no

11. slipp: Era – Pippi
Begge jakter utmerket i motvind og veksler om føringen. Pippi støkker rype og respekterer momentant. Rype letter i umiddelbar nærhet av Pippi, uten at hun lar seg provosere av det. Pippi legger seg
ut i nytt søk. Samtidig er Era borte, og finnes etter kort tids leting i
stand av fører. Era reiser på ordre kontrollert og presist rype, rolig
i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok. Era over Pippi.
Quattro (FMR, SJ)
Era (FMR, SJx2)
Zanto (SJ)
Pippi (SLP, SJ, TS)
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12. slipp: One – Triac
Begge hundene går glimrende i motvind. Kort tid etter slipp fester
One stand på nyslått fugl, Triac sekunderer spontant like bak. Når
fører kommer til letter rype presist foran One, som er rolig i oppflukt
og skudd. Utreder og apporterer ok. Senere tar begge hundene stand
samtidig foran et bjørkekjerr, rype letter presist foran og begge er rolige i oppflukt og skudd. Begge utreder erfarent, Triac apporterer
greit. Hundene slippes på og One glir inn i stand. Avanserer etappevis framover, uten resultat. Mot slutten av slippet tar hundene
stand på hver sin kant. One kan ikke presentere fugl. Triac justerer
seg til ny stand, reiser kontrollert rype og er rolig i oppflukt og skudd,
utreder ok. Triac over One.
One (FUR x2, SLP, TSx2)
Triac (FMR, FUR, SLP, SJ)
Quattro (FMR, SJ)
Era (FMR, SJx2)
Zanto (SJ)
Pippi (SLP, SJ, TS)

13. slipp: Sensi – Ta To
Begge jakter prima i motvind. Ta To har noe bedre fremdrift, får
vitring og trekker an fram til fast stand. Reiser villig og presist ryper,
rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Sensi har
stand uten resultat. Ta To over Sensi.
Etter to runder der alle gjenværende hunder har hatt sjanse på fugl,
står vi igjen med følgende resultatliste:
1. VK finale / CACIT: IS Topdalens Ta To II (Taksgaard, Tor)
2. VK finale: GS Femundhunds Sensi (Østmo, Knut)
3. VK finale: ES Jøldalens The One (Bårseth, Jan Terje)
4. VK finale: IS Bjerkaasens Bk-Triac (Bjerke, Asgeir)
5. VK finale: IS Myrkvevens Quattro (Olsen, Jørn Lunn)
6. VK finale: IS Bålholmens EE Era (Pabsdorff, Jon-Amund)

Vi takker Østerdal Fuglehundklubb for anledningen til å dømme årets finale og deltakerne for sportslig føring og en hyggelig
dag i fjellet.
Per Arne Kjelsberg og Morten Risstad

Full premieliste i VK finalen!

Tegning:
Helge Ness.
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www.fuglehundklubben.no

Premieliste Tolgaprøven
LØRDAG:
Rase

Hundens navn

Eier/Fører

Premie

Engelsk Setter

Bergrosas Blue Wonderful

Bårseth, Jan Terje

1VK CK

Gordon Setter

Femundhunds Sensi

Østmo, Knut

1VK

Irsk Setter

Myrkveven's Quattro

Olsen, Jørn Lunn

1VK

Irsk Setter

Bjerkaasen's Bk- Triac

Bjerke, Elisabeth Haukaas/Bjerke, Asgeir

2VK

Gordon Setter

Rørosviddas Cera F

Holden, Pål Morten

2VK

Irsk Setter

Imingens Pr Pippi

Taksgaard, Tor

3VK

Pointer

Furukollen's Black Norma

Bjørge, Gry Marie

1UK

Engelsk Setter

Halvartun's Laika

Rødsjø, Rune

1UK

Engelsk Setter

Halvartun's Ha*rick

Rødsjø, Halvar

1UK

Irsk Setter

Karma

Syvertsen, Ådne

1UK

Engelsk Setter

Hallingnatten’s Bork

Faråsengen, Kari Anne

2UK

Engelsk Setter

Bjønnmyra’s Frøya

Lund, Jan Helge

2UK

Engelsk Setter

Høgdebrotets Lyng

Garang, Stein

2UK

Breton

Jerpsetra’s C - Millie

Lindstad, Jan

2UK

Gordon Setter

Bjerkeveien’s Se Fryd

Paulsen, Geir Olav

3UK

Engelsk Setter

Femundsmarkas Cash

Garang, Stein

1AK

Pointer

Mukampen’s Ar Emil

Rudi, Håvard Otto

1AK

Irsk Setter

Hjerkinnhøas Mohito

Moastuen, Jan Erik

2AK

Irsk Setter

Budalen’s PN Twist

Nyberg, Anders

2AK

Irsk Setter

Topdalen’s Ta To II

Taksgaard, Tor

1VK CACIT

Gordon Setter

Femundhunds Sensi

Østmo, Knut

2VK Finale

Engelsk Setter

Jøldalens The One

Bårseth, Jan Terje

3VK Finale

Irsk Setter

Bjerkaasen‘s Bk-Triac

Bjerke, Elisabeth Haukaas/Bjerke, Asgeir

4VK Finale

Irsk Setter

Myrkveven’s Quattro

Olsen, Jørn Lunn

5VK Finale

Irsk Setter

Bålholmen’s EE Era

Papsdorff, Jon-Amund

6VK Finale

Breton

Kvikksteps C - Ea

Løken, Morten

1UK

Irsk Setter

Imingens Uv Dreng

Kjelsberg, Per Arne/Nina Kjelsberg

1UK

Engelsk Setter

Valera’s Floki

Steen, Petter

1UK

Gordon Setter

Svartvatnets Drog

Eliassen, Magnus Johan Holden

1UK

Engelsk Setter

Valera’s Frida

Oppegård, Elin Lajord

2UK

Vorstehhund Strihåret

Rostadalens Tyri

Lereng, Trond

2UK

Irsk Setter

Altegeinos TR2 Gaia

Seem, Cecilie

3UK

Gordon Setter

Femundhunds Will

Berg, Nils Ø Riise/Berit Johanne

1AK

Irsk Setter

Rypebua's C-philippa

Karlsen, Geir

2AK

Engelsk Setter

Seterfjellet’s Kid

Østvang, Jostein

2AK

Engelsk Setter

Mr. Jimi av Trollætt

Johansen, Trygg

2AK

SØNDAG:

Tegning:
Helge Ness.

post@fuglehundklubben.no
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Alt i trykksaker/bøker,
storprint, skilting,
dekor, stempler,
web-sider mm.
Kjapp levering –
fornuftige priser!

Parkveien 5 B, 2. etg., 2500 TYNSET

www.smithgraﬁsk.no

Tegning:
Helge Ness.

Tolgaprøven 2020
Østerdal fuglehundklubb ønsker velkommen til Tolga-prøven
4. og 5. april 2020
Opprop på 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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Røstvika sørøst for Hodalen langs Fv26.
Vestvendte tomter med prima
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Vann og strøm til tomtene.
Perfekt utgangspunkt for jakt og trening.
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Hvordan lykkes med din fuglehund?

Grunnlaget legges hjemme i stua
Hanne Fevik, instruktør og eier av Sando Hundesenter, er ikke

Dersom vi er konsekvente og lærer hunden at den må gjøre det

i tvil; hverdagsdressuren må være på plass skal du lykkes med

vi ber den om 100% når vi er nær nok til å følge opp – da blir

fuglehunden på jakt!

det så mye lettere også å få til dette når den er i fjellet.

Den viktige (og vanskelige) hverdagsdressuren

Vær konsekvent når du trener hund. La gjerne hunden bli

Mange er vi ivrige og flinke til å trene valp og unghund, men

bortskjemt og la den ligge i sofaen, men har du bedt den legge

når det nye familiemedlemmet har lært seg «husreglene», den

seg på gulvet, så skal den det!

har sluttet å spise sko og kommer stort sett på innkalling, har vi
lett for å fire på kravene. Men, pass på, det er da det fort kan gå

Utnytt treningsmulighetene i hverdagen

galt!

Mange lar hunden sitte foran matskålen og utgangsdøren før de

En hund vil gjerne tøye grensene, hele livet. Lær hunden din
at du alltid følger opp en ordre. Har du ikke mulighet til å følge

får et klarsignal. Det er gode øvelser, men for hundene blir det
fort mer et sirkusnummer enn dressur.

opp en kommando, ikke gi den! Da lærer du bare hunden at den

Hvordan kan vi utnytte slike situasjoner til trening? Sett

ikke alltid trenger å høre etter. For eksempel; peker du på hun-

matskålen litt lengre unna. Gi klarsignal, men kommander hun-

desengen og ber Fido legge seg, så skal han oppi sengen – ikke

den ned i sitt halvveis på vei til matskålen. Setter hunden seg

på gulvet ved siden av. Lar du hunden legge seg utenfor sengen

da – da er sitt-kommandoen ganske godt befestet. Et tips her er

i stedet for oppi, tillater du den å bestemme. Her snakker jeg

selvfølgelig å plassere skålen slik at du kan hindre hunden i å få

om en hund som er voksen nok til å vite hva du mener, den må

tak i den dersom den ikke velger å høre på sitt-kommandoen.

forstå oppgaven for å kunne klare å utføre den slik vi ønsker.

Rekker de frem til maten får de både belønnet seg selv og bevist

Velger hunden din å stjele et par meter, og legger seg utenfor

at det ikke er noe vits i å høre på deg!

sengen, så må den få beskjed i det den starter å gjøre feil.

Dersom hunden din pleier å få løpe fritt når du åpner døren

Kremt/knurr eller si et bestemt Nei! Så gir du den opprinnelige

og gir klarsignal, så er det en super anledning til å trene både

ordren, f.eks «gå og legg deg» i en blidere tone mens du peker

sitt og innkalling. En plutselig innkallingsordre når hunden bare

på rett sted. Dette forteller hunden din at det ikke er noe vits i

har løpt 10 meter kan være en krevende øvelse.

å prøve seg, den må utføre hele øvelsen og, sist men ikke minst,

Ønsker du en sikker apportør, utnytt treningsmulighetene i

det forteller den at du følger med. Hunden skal vite at du får

hverdagen til dette også. Mange gode apportører må komman-

med deg det den gjør. Innprenter vi det i hunden hjemme, vil

deres både en og to ganger dersom en flokk ryper har satt seg

det være med når vi er i skog og fjell også. Lar vi hunden vår

bare noen ti-talls meter unna etter et fuglearbeid. Mer jakt er

«slippe unna» med «godt nok» hjemme blir det heller aldri mer

som oftest enda mer moro enn å apportere. Da er det viktig å

enn godt nok når vi er ute heller.

trene apport når hunden egentlig vil noe annet. Hva med å

Dette høres slitsomt ut kan man tenke – må vi fly rundt å
knurre og gi ordrer hele tiden? Langt ifra! Mine hunder får ofte

kreve at hunden din apporterer rett ved siden av egen matskål
med godsaker oppi?

være i stua med beskjeden «gå og legg dere» – den ordren betyr
bare «finn et sted å legge dere og vær i ro». Det er når jeg gir en

Vær kreativ i din trening av hund. Oppgavene skal være

konkret beskjed om for eksempel å gå legge seg på et bestemt

kjente, men i ukjente og krevende situasjoner, da først får du

teppe at jeg følger opp og påser at hunden gjør det den har fått

testet om de virkelig kan øvelsen. Tenk hvor krevende det er å

beskjed om.

sette seg når det letter 10-12 ryper rundt ørene på hunden din…

Hvorfor er dette så viktig? En hund som stort sett kommer

.

på innkalling, men ofte bare må stoppe og snuse på noe på vei

Håper dette har gitt noen innspill og tanker rundt hvordan

inn er ikke lydig. Det samme gjelder hannhunden som bare må

dere kan komme langt på vei til en god jakthund ved å trene

løfte på benet når han har igjen 5 meter på å komme inn til deg.

hjemme. Å trene hund tar ikke lang tid, men det må gjøres hele

Hunden kommer jo – den stikker jo ikke av. Men den tøyer

tiden, i nesten alt som skjer!

strikken og bestemmer selv. Gjennom disse uskyldige rampe-

Lykke til!

strekene viser den deg at den ikke egentlig hører på deg. Hvis
hunden din tør å gjøre dette når du er noen meter unna – hva

Hanne

kan den da ikke gjøre når den er 2-300 meter unna på fjellet?
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Frigg. Apport er super trening, og også en fin mulighet til å legge
inn ukjente krav for å befeste dressuren.

Hanne Fevik
¨

eier og driver Sando Hundesenter, som ble startet i
2011. Hun er utdannet fra Oslo Hundeskole og har
jobbet en periode for skolen. Hun har NJFF grunnkurs jakthund, FKF Fase 2-kurs og er Fase 3 instruktør. I tillegg er hun aversjonsdressør hund/sau. Selv
har hun tre fuglehunder og er aktiv på jakt, jaktprøver
og utstilling, både med egne og andres hunder.
Hennes overordnede mål er å bidra til at hunder og
eiere trives i hverdagen – sammen.

post@fuglehundklubben.no

Phoebe og Crazy. Utnytt treningsmulighetene i hverdagen; å måtte
ligge helt stille mens andre får leke kan være en prøvelse for mange.
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BOLIG & EIENDOMSUTVIKLING ØNSKER ALLE
BOLIG
FUGLEHUNDVENNER EN FREDFULL JUL
OG RIKTIG GODT NYTT ÅR

www.beu.no
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www.vingelen.com
Hytte med båt til leie ved Bjønntjønnan

Lei en fjellhytte med båt i Vingelen.
Sesong fra juni til oktober + påskeferie.
Godt stangfiske. Hunder er velkomne.
Vingelen har flere overnattingstilbud for
deg som liker å gå i fjellet.
Mer info via epost turist@vingelen.com
eller telefon 47 92 11 87

Foto: Vingelen Turist

Booking via inatur.no
Søk etter Bjønntjønnan, Koversjøhytta,
Gjersjøhytta eller Bratthøhytta.

Jakt i Vingelen
Vingelen selger rypekort på tre
jaktfelt. Info om feltene og kart
finnes på www.vingelen.com.
Søknadsfrist for kortsalget er
10. april 2020.
Det selges også jaktkort på hare,
skogsfugl og rådyr i
Vingelen. Besøk inatur.no for mer
informasjon.

Foto: Bernt Østhus

Dalsbygdaprøven 2020
Bli med på prøve i et av landets beste rypeterreng.
Dato: 29. august og 30. august 2020
Opprop på Kølbua kafé
Påmelding på web
UK/AK kr 450,Prøveleder: Arnfinn Frengstad
Prøvesekretær: Trine Økseter Knudsen
Jegermiddag lørdag kveld

post@fuglehundklubben.no
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Unghundkurs: Om jeg er klar?

Av Grete Sundberg
Sivertsen

Hans Ole Solberg viser frem dressur-rutine for å skape kontakt mellom hund og fører før man slipper i fjellet.

Ja, jeg er klar – klar for min første jakt! Klar for min første jakt

Denne helgen var vi 11 hunder, som systematisk ble sluppet

med hund. Egen hund. Min første hund. Hvordan det kommer

to og to for å finne fugl. Førerne ledet an, og resten av gruppa

til å gå vet jeg ikke, men jeg vet helt sikkert at både hunden og

ruslet et stykke bak og observerte hundene som jobbet. Det var

jeg kommer til å gjøre vårt beste.

god og avslappet stemning i gruppa, og det var lett å spørre om

Men hvordan hjelper jeg hunden til å gjøre sitt beste? Heldigvis finnes det noen som kan hjelpe meg med det. Østerdal

råd underveis. Det ble diskutert mye hund de 6-8 timene vi var
ute i terrenget disse to dagene.

Fuglehundklubb. Derfor meldte vi oss på treningssamling på
Tolga 17. og 18. august – det var et godt valg!
Treningssamlinga, som hadde fokus på unge og uerfarne
hunder/førere, var midt i blinken for Rosso og meg. Og jeg fikk
i løpet av denne helgen stor respekt for samspillet mellom eier
og hund på jakt. Det fokuset og den tilstedeværelsen føreren
skal ha, og med kyndig tydelige signaler vise retning. Resten gjør
hunden. Fantastisk.

Ivrige deltagere følger nøye med på hunder og førere ute i slipp
Det gjør ikke så mye med litt ruskevær i fjellet når du har
et formål med turen. Og lørdagen var det ruskevær. Søndagen
derimot, fikk vi nyte i et aldeles nydelig fjellterreng i et strålende
høstvær.
På kveldene var det sosialt med grilling. Det fikk dessverre
ikke jeg vært med på, men ryktene forteller at det var trivelig.
Grete Sundberg Sivertsen og Jostein Sivertsen med Neadalens
Rosso snart klar for slipp
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Mye hyggelige folk i denne fuglehundklubben!

www.fuglehundklubben.no

Flotte fjell å boltre seg i for både hund og fører

Vi fant lite fugl. Det er det ikke så mye å gjøre noe med.
Men alt annet var planlagt og tilrettelagt, og lagt opp til ei helg
som ga oss gode situasjoner med hundene på slipp, og med god
veiledning fra instruktørene.
Vil derfor rette en takk til instruktør Hans Ole Solberg for

treningssamlingen, Jardar Nordeng! Som uerfaren fører av ung
og uerfaren hund, er en sånn samling midt i blinken!
Håper jeg snakker for alle når jeg sier at dette var en samling
vel verdt å være med på for oss deltakere.
Tusen takk!

alle gode råd og tips, til Kasper Slettan, som var assisterende
instruktør og bidro med sitt hyggelige vesen og all sin kunnskap
ettersom vi ble så mange. Og ikke minst en takk til ansvarlig for

Oppsummering av kurset i solveggen på Sumundhytta etter dagens siste slipp.
Mange erfaringer og gode råd rikere etter god veiledning fra Hans Ole Solberg.
post@fuglehundklubben.no
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Mitt hundeliv

Av Britt Svendsen

Linka på jakt i Meråker

Jeg fikk spørsmål fra Ole Petter Hansæl om jeg kunne skrive

som jeg tror jeg aldri får igjen. Snill som dagen er lang, men en

noen ord om mitt hundeliv. Det er ca to år siden ei venninne,

vilje/jaktlyst utenom det vanlige. Ingen ting stopper den dama.

Åse Irene Furuheim, og jeg meldte oss inn i Østerdal fuglehund-

Heller ikke fugl som letter….. Men jeg har lært masse av å jobbe

klubb ifm sommersamling på Savalen. Vi er fra Vestfold og har

med henne. Bare synd at neste valp ikke er prikk lik slik at man

vorsteh, Åse har to korthår vorsteh og jeg har to strihår vorsteh.

kan bruke det man lærte direkte over på neste hund.

Men det er jo egentlig slutten av historie.
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Men det er jo det som er så morsomt med hund. Man har

Starten av historien om mitt hundeliv er at jeg har vokst

alltid noe å lære. Og ja, man får en god porsjon grå hår av de,

opp med engelsk setter og kjøpte min første strihår vorsteh

men det er veldig tilfredsstillende når man endelig ser resultatet

(SV) når jeg var 20 år. Min første SV, Mira, var det faren min

av den jobben man har lagt ned. Og det som er litt kjedelig å

som stort sett jaktet med. Jeg var stort sett handler på jakt og

erkjenne er at det er jeg som eier/fører som må endre meg i

ellers brukte jeg henne resten av året. Faktisk ble hun startet på

måten jeg jobber med den enkelte hund for å oppnå det jeg øns-

flere lydighetskonkurranser og fikk med seg et opprykk før jeg

ker. Det er et samspill som må fungere for at man skal få ut po-

la de «skiene» på hylla. Men allsidigheten er mye av grunnen til

tensialet i både hund og eie.

at jeg fortsatt har SV. Før Mira ble borte så vurderte jeg seriøst

For ca fire år siden så kjøpte jeg Linka og har nå Vega på

om jeg skulle vente noen år med ny hund, men det gikk vel 2-

snart 11 år og Linka på 4 år i hus. I det daglige er jeg vel som

3 dager før jeg hadde bestemt meg for at det måtte bli ny hund,

folk flest. Jeg bruker hundene på jakt og jaktprøver, men året

med en gang. Jeg fikk kjøpe valp fra Ole Foyn i Larvik, Vega.

har allikevel flest hverdager. Jeg bruker hundene til turer i skog

Kullet hadde flere treningssamlinger på Skarnes hos Rune

og mark, sommer som vinter, med kløv, i trekk til fots eller på

Brenna og Mette Ulvestad. Og det var nok starten på mitt hun-

sykkel. Vorstheren er glad i å trekke og jeg reiser til fjells så ofte

deliv i fuglehundsporten. Rune har på mange måter vært en

jeg kan. Det finnes ikke bedre rekreasjon enn å være ute i fjellet,

mentor for meg i fuglehundsporten og vært en stor hjelp med

gjerne før alle andre, f.eks. med hundene i trekk på ski.

mye erfaring og kunnskap. Det har vært en bratt læringskurve.

Om sommeren trener jeg apport og starter gjerne på apport-

Spesielt Vega har fått nyte godt av Runes kunnskap og erfaring.

prøver. Dette er en utmerket sommeraktivitet som i tillegg til å

Hun har vært en utfordrende kode å knekke. Et hode og gemytt

holde lydigheten og aktiviteten opp i en ellers stille båndtvangswww.fuglehundklubben.no

periode, også bedrer kontakten med hunden. Det kan vise seg
nyttig også i jaktsituasjoner. Høsten og vinteren starter jeg på
en del jaktprøver. For flere år siden ble jeg anbefalt av gode venner en veldig hyggelig jaktprøve i Dalsbygda, og siden den gang
har jeg prøvd å prioritere å få med meg den prøven. Vi er ofte
en gjeng som reiser og bor sammen. Det er alltid veldig hyggelig.
Jeg var og er kjempeimponert over dere som arrangerer den prø-

Til våre gjester
tilbyr vi gratis treningsterreng for fuglehund
og harehund fra 1. april i Lettningslia.

ven. Tre-retters middag i et party-telt langt inne på fjellet og en
gjestfri lokalbefolkningen som låner ut sine setre slik at vi kan
overnatte i fjellet, er ikke annet enn unikt. I tillegg er det en velorganisert prøve med godt med fugl i terrengene.
Vi har også vært så heldig å få jakte i Dalsbygda.
Så til starten/slutten av historien … Åse Irene Furuheim og

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.

jeg meldte oss på, i aller siste liten….egentlig på impuls, på sommersamlingen på Savalen i juli 2018. En veldig hyggelig samling
der vi følte oss velkommen fra første stund. Vi likte oss så godt
at vi like godt tok turen også sommeren 2019. Og jeg ser ikke
bort i fra at vi er der også i 2020.

Vega og Linka på fottur i Rondane

Linka med 1. og 2. UK i Dalsbygda i 2017
post@fuglehundklubben.no

Linka i påsken i Meråker
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Utstilling 2019

Av Ragnar Alander

Best in show
Årets utstilling ble avhold 20. juli i forbindelse med Sommer-

I ring 1 med Petter så hadde Rune Tyvold og Kristin Gus-

treffen. Etter flere år med en utstillingsring ble det før årets ut-

tafson ansvar for å styre “showet”. De er som alltid lettbedt og

stilling bestemt å prøve med to ringer igjen siden vi hadde så

med god kontroll, så de må vi holde på de neste årene også.

mange hunder i fjor. Nytt av året var “online” bedømming av

I den andre ringen styrte June Solemsmo med skriver Randi

hunder. Kritikker og premier ble lagt inn i det nye programmet

Negård. June som også har andre oppgaver under sommertref-

til NKK fortløpende og så snart en hund var ferdig bedømt

fen hadde som vanlig stålkontroll i ringen. Hun er et ja-men-

kunne hvem som helst inn på dogweb og lese kritikken. Litt

neske som vi håper å kunne dra nytte av flere år Å skrive var en

spent på forhånd, men med litt testing og konferering med

ny erfaring for Randi, og det gikk helt suverent. Håper det var

NKK så gikk dette ganske smertefritt.

lærerikt og at vi kan spørre senere også.
Det var litt færre deltakere på Valpeshowet enn tidligere år.

Dagens dommere var Petter Steen på Engelsk setter og Breton, og Niels Brandstrup på resterende raser. Niels hadde både

Valpeshowet har muligheter for utvikling så vi får se hva vi kan
få til neste år ...

Dansk hønsehund og Italiensk Spinone, så han fikk prøve seg

Barn og Hund ble avholdt med stor suksess. Hele 13 delta-

på to av de mindre vanlige rasene i gruppe 7. Strenge, men kon-

kere forteller noe om et arrangement med suksess (Sommer-

sekvente dommere med god begrunnelse for premiegrad var i

treffen) i forhold til at hele familien tar ei langhelg på Savalen

stor grad tilbakemeldingene vi fikk. Meget bra! Totalt 68 på-

med tema hund!

meldte hunder med følgende fordeling:

Til slutt hadde vi Best In Show hvor Breton Noelle
(NO44703/17 - Milla Stav Nilsen) stakk av med seieren.

Breton
Engelsk Setter
Gammel Dansk Hønsehund
Gordon Setter
Irsk Setter

50

7

Vil takke alle som var med rundt arrangementet med rigg-

21

ing, sekretariat, kiosk og alt. Ikke minst Ole Petter som tilrette-

1

legger på en måte som gjør det vanskelig å si nei til å fortsette

5

med dette.

20

Italiensk Spinone

3

Pointer

6

Korthåret Vorsteh

5

www.fuglehundklubben.no

I ringen

Breton Noelle, Exc,CK,1BTK,BIR,BIS Milla Stav Nilsen

Barn og hund

KV Nyenget's Bertine Exc,CK,1BTK,BIR Solveig Moen

ES Hallingnatten's Bork Exc,CK,BHK, CERT
Kari Anne Fåråsengen

post@fuglehundklubben.no
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Vi har Norges mest
fornøyde boligkunder
For
7. gang!

Aktiv i Fjellregionen
Hunden er menneskets beste venn, og er en viktig del av familien. Aktiv i
Fjellregionen er din trofaste eiendomsmegler, og tar deg videre til neste steg i
livet enten om du skal selge eller kjøpe bolig.
Kontakt oss på tlf 41 48 05 25 eller epost: ss@aktiv.no.
Ta med din 昀rbeinte venn og besøk oss på vårt kontor i Parkveien 1, Tynset.
aktiv.no
Produsert av Smith Grafisk, Tynset

