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Vår gode sponsor
gjennom mange år
spiller fortsatt på lag med oss!
BOLIG & EIENDOMSUTVIKLING ØNSKER ALLE
FUGLEHUNDVENNER EN FREDFULL JUL
OG RIKTIG GODT NYTT ÅR

Klubbmesterskap, side 22

www.beu.no

Basse og Per Kristian, side 28

Takk for samarbeidet, side 41

Banken med kundeutbytte

Familien Andersen
får kundeutbytte på
sparekonto og lån
Les mer på
sb1ostlandet.no/kundeutbytte

Strømsås gård og hundepensjonat
«Trygghet og trivsel»
Info om spennende kurs vinteren 2021 på Facebook-siden vår!

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: mariannesteenland@gmail.com / www.hundepensjonat.net
2

www.fuglehundklubben.no

Styre og utvalg i
Østerdal Fuglehundklubb 2020
Leder:
Nestleder:
Styremedlemr:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Lederens hjørne

Arnfinn Frengstad
Anne Mette Grue
Tore Knudsen (kasserer)
Arne Sandbakken
Unni Irene Bakke
Per Kristian Evensen
Mari Anne Berg
Jostein Østvang
Mali Nordvang Rundfloen
Daniel Glomb

Jaktprøveutvalget:
Leder: Anne Mette Grue
Medlemmer: Per Kristian Evensen,
Unni Irene Bakke og Marianne Steenland
Utstillingsutvalget:
Leder: Arnfinn Frengstad
Ragnar Alander og Mali Nordvang Rundfloen
Aktivitetsutvalget:
Leder: Mari Anne Berg
Medlemmer: Trond Brørby, Arne Sandbakken
og Jostein Østvang
Terrengansvarlig:
Per Kristian Evensen, Arve Løkken
og Arne Sandbakken
Dommerutvalget:
Marianne Steenland
Web:
Daniel Glomb og Arne Sandbakken
Materialforvalter:
Arnfinn Frengstad og Kasper Slettan
Valgkomité:
Leder: 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: Kasper Slettan

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

Da er året 2020 snart historie. Et år som også for ØFHK har bydd på en del
utfordringer.
I februar startet vi med et årsmøte hvor vi ikke klarte å «lande» et nytt
styre. Dette resulterte i mere jobb for valgkomiteen og et ekstraordinært årsmøte i juli. I tiden mellom dette kom Covid-19 for fullt og rammet arrangementer og planer som klubben skulle gjennomføre gjennom året.
NKK kom raskt på banen med retningslinjer for prøver og utstillinger.
Det resulterte i at Tolgaprøva ble avlyst, ØFHK-Cup utgikk og sommertreffen på Savalen ble gjennomført med bare utstilling. Men etterhvert som vi
klarte å tilpasse oss koronatiltakene fikk vi gjennomført både treningssamling,
Dalsbygdaprøva og klubbmesterskapet. En stor takk til alle i klubben som
har bidratt til at vi gjennomførte med glans.
Treningsterrengene har vært flittig benyttet gjennom året og er utvilsomt
et viktig tilbud til medlemmene våre. Vi oppfordrer derfor alle som benytter
seg av disse til å sette seg inn i og følge de retningslinjer som gjelder for det
enkelte terrenget.
ØFHK er en solid klubb med litt over 370 medlemmer. Mange av disse
er medlemmer som ikke deltar så mye i det vi jobber med gjennom året, men
som ønsker å være viktige støttespillere for klubben slik at vi har et godt
fundament å jobbe ut i fra.
I tillegg har vi medlemmene som gjennom året deltar på utstillinger, prøver og andre aktiviteter både i egen og andres klubber.
Vi har også noen medlemmer som akkurat har fått fuglehund, eller som
tenker på å kjøpe seg eller som har hatt det noen år, men som likevel liksom
ikke helt våger å engasjere seg og melde seg på arrangementer. Alle disse
kategoriene av medlemmer er viktige og kjærkomne for at klubben vår skal
bestå.
For kommende år har jeg et ekstra ønske om at vi forsøker å få engasjert
en del av de sist nevnte. Vi må legge til rette for dem med samlinger og tilbud
slik at det ikke føles flaut å være fersk med en til dels udressert hund. Vi som
mener at vi er kommet «litt lengre» må ta initiativ til å få disse med oss, og
derfra ødsle av våre gode og mindre gode erfaringer. Her er det masse ressurser og «uslipte diamanter» som bare trenger en liten dytt for å komme frem.
Til alle dere som føler at dette høres spennende ut ... ta kontakt med meg
eller noen andre i klubben.
Til slutt vil jeg takke alle grunneiere, dommere og styret, samt egne medlemmer for alt dere har bidratt med gjennom et utfordrende år. Det er dere
som grunnlaget for at Østerdal Fuglehundklubb lever og bidrar.
Med dette ønsker jeg dere alle en god jul og godt nytt år med en rykende
fersk «Preller».
Husk å ta vare på hverandre i disse «coronatider».
Arnfinn

post@fuglehundklubben.no
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Privatkunder som bestiller oppdrag i
desember, med utførelse i januar, får
automatisk 15% rabatt på materiell

Behov for elektriker, eller
ny varmepumpe?
Fjellregionens
ledende
Be om
installasjonsfirma!
befaring og
Hovedkontor på Tynset og montører/pristilbud!
lærlinger
med oppmøteplass både i
Rendalen, Folldal og Tolga.

Våre 35 ansatte utfører arbeid
innenfor fagområdene:
-

Sterkstrøm / Svakstrøm
Varmepumper luft/luft og luft/vann
Aggregater / Sentralstøvsugere
Solskjerming
Renovering
Solcelleanlegg
av sikringsKontrollør for bolig,
skap landbruk og næring
Termografering
KNX og X-Comfort styringssystemer
ADSL / Fiber / Overvåking
Brannvarsling / Automasjon
Butikkutsalg

VI UTFØRER SERVICE SAMT REPARASJON AV KJØLE- OG FRYSEANLEGG

Ta kontakt for et
uforpliktende tilbud!

Bli
kvitt
!
n
e
r
y
f
Gode juletilbud på panelovner
fra Glamox ut året 2020:
• H30 / TPA / TLO
• 600 / 800 / 1000 watt
Fra kr

990,-

Hovedenhet på Tynset:
Tylldalsveien 7
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 23 00
wwwFMUSPOOPtårmapost@eltron.no
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Aktivitetsplan for 2021
Styrets forslag til aktivitetesplan 2021:
Årsmøte

12. februar kl. 19.00

Eltron AS, Tynset

Treningssamling vinter

12.-14. februar

Vingelen

Tolga-prøven

9.-11. april

Hodalen fjellstue

Dressurkurs

Annonseres

Utstilling

17. juli

Savalen

Sommertreff

16.-18. juli

Savalen

Treningssamling høst

13.-15. august

Ikke bestemt

Dalsbygdaprøven

4.-5. september

Dalsbygda

Klubbmesterskap

Annonseres

Apportbevisprøve:

Annonseres

Treningsterreng 2021:
Vingelen

1. januar til 15. april

Alvdal

15. juli til 5. september

Grønnfjell

21. august til 5. september

www.fuglehundklubben.no

Innkalling til
årsmøte 2021
Sted: Eltron AS, Tynset
Tid: 12. 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 15. januar 2021.
Medlemmer i styret som ønsker frasigelse av verv, melder
dette til valgkomiteen innen 15. januar 2021.

Tegning ved Helge Ness.

Velkommen!
Styret
post@fuglehundklubben.no
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Referat fra årsmøte i Østerdal Fuglehundklubb 14/2-2020
Sted: Kantina ved Nord-Østerdal Kraftlag, Tynset.
Sak 1:Godkjenning av møteinnkalling. Godkjent uten merknader
Sak 2:Valg av møteleder og sekretær.
Møteleder: Ole Petter Hansæl
Sekretær: Øyvind Streitlien
Sak 3:Styrets årsberetning:
Årsberetningen lest opp av leder og ledere fra de forskjellige utvalgene og godkjent av årsmøte med kommentarer under:
Kommentar: Det kom spørsmål om hvorfor ikke personer som gikk ut av styret kom inn som medlemmer i
valgkomiteen. Dette har blitt bestemt i et tidligere årsmøte, uten at dette står i vedtektene til ØFHK.
Valgkomiteen var heller ikke klar over at det var lagt en
slik føring i klubben.
Kommentar: Det kom signaler på at det har vært et
samarbeidsproblem i styret og utvalg inneværende år.
Det må styret jobbe videre med og løse i kommende år.
Sak 4:Revidert regnskap: Godkjent med flg kommentarer:
Kommentar: Årsmøte ønsker at styret jobber for å se på
muligheter til at Preller’n går mer i balanse med
utgiftene. Preller’n er imidlertid viktig å fortsette i
papirutgave videre.
Kommentar: Det skal opprettes en egen avdeling for
dommer utdanning i klubben.
Sak 5:Innkomne forslag: Ingen innkomne saker
Sak 6:Fastsettelse av kontingent: Kontingenten vedtas uendret
for 2020, kr 200 for hovedmedlemmer og kr 50 for
familiemedlemmer/støttemedlemmer.

Sak 7: Godkjenning av aktivitetsplan/ budsjett:
Godkjent av årsmøtet.
Sak 8: Valg:
Leder: Ole Petter Hansæl Ikke på valg
Nestleder: Øyvind Streitlien Ikke på valg
Styremedlem: Tore Knudsen (kasserer) Velges for 2 år
Styremedlem : Arne Sandbakken Ikke på valg
Styremedlem : Anne Mette Grue Ikke på valg
Styremedlem : Per Kristian Evensen Ikke på valg
Styremedlem : Arnfinn Frengstad Velges for 2 år
Styremedlem : Jostein Østvang Velges for 2 år
Varamedlem: Unni Irene Bakke Velges for 1 år
Varamedlem : Mari Anne Berg Velges for 1 år
Revisorer: Siri J. Strømmevold, valgt for 2 år.
Morten Sandbakken, ikke på valg.
Vara: Børre Børresen, ikke på valg.
Valgkomité: Leder: Jøran Meås. Trine Økseter Knudsen,
valgt for 2 år. Jardar Kilsti Nordeng, valgt for 3 år.
Det kom benkeforslag fra Marianne Steenland om at Kasper
Slettan ble valgt inn i valgkomiteen istedenfor Jardar Kilsti
Nordeng. Stemmer ble avgitt med 12 stemmer til Kasper
Slettan og 4 stemmer til Jardar Kilsti Nordeng.
Valgkomite blir da følgende:
Valgkomite: Leder: Jøran Meås. Trine Økseter Knudsen, valgt
for 2 år. Kasper Slettan, valgt for 3år.
Vara: Jardar Kilsti Nordeng, valgt for 3 år.
Tynset 14/2-2020
Siri J. Strømmevold
(Sign.)

Jøran Meås
(Sign.)

Referat fra ekstraordinært årsmøte i ØFHK 14/7-2020
Sted: Eltron, Tynset. Oppmøte: 12 stemmeberettigede
Sak 1: Godkjennlng av møteinnkalling:
Godkjent uten merknader
Sak 2: Valg av møteleder og sekretær.
Møteleder: Arnfinn Frengstad
Sekretær: Øyvind Streitlien
Sak 3: Valg av 2 representanter fur underskriving av
protokoll.
Valgt: Unni Irene Bakke og Tore Knudsen
Sak 4: Endring av tekst i § 3-4 i loven til ØFHK
Énstemmig vedtatt
Sak 5: Valg
Jøran Meås la fram valgkomiteens, innstilling.
Godkjent uten merknader
Valgkomiteens innstilling til ekstraordinært årsmøtet ØFHK:
Leder: Arnfinn Frengstad. Velges for 2020
Nestleder*: Anne Mette Grue. Velges for 2020
Kasserer: Tore Knudsen. Valgt for 2 år
Styremedl.*: Arne Sandbakken. Ikke på valg. (Gjenstår 1 år)
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Styremedl.: Unni Irene Bakke. Velges for 1 år for Anne M. Grue
Styremedl.: Per Kr. Evensen. Ikke på valg. (Gjenstår 1 år)
Styremedl.: Mari Anne Berg. Velges for 2 år
Styremedl.: Jostein Østvang. Ikke på valg. (Gjenstår 2 år)
Varamedl.: Mali Nordvang Rundfloen. Velges for 1 år
Varamedl.: Daniel Glomb. Velges for 1 år
Revisor:
Medlem: Siri J. Strømmevold. Ikke på valg. (Gjenstår 2 år)
Medlem: Morten Sandbakken. kke på valg. (Gjenstår 1 år)
Varamedl.: Børre Børresen. Ikke på valg. (Gjenstår 1 år)
Valgkomité:
Leder: Jøran Meås. Ikke på valg. (Gjenstår 1 år)
Medlem: Trine Økseter Knudsen. Ikke på valg. (Gjenstår 2 år)
Medlem: Jordar Kilsti Nordeng. Velges for 3 år
Tynset 14/7-2020
Unni Irene Bakke
(Sign.)

Tore Knudsen
(Sign.)
www.fuglehundklubben.no

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 29-30. august 2020
Dalsbygdaprøven er som alltid en av høstens store høydepunk-

Lørdagen var det åpen kafé på Kølbua, og det ble knyttet en

ter. I løpet av helga sendes det ut i overkant av 150 hunder i

ny positiv kontakt mellom komiteen og bygda. Dalsbygdingene

seks ulike terreng, og det knytter seg store forventinger og

viser en tydelig stolthet over naturområdene de omgir seg med,

spenning til hvordan den enkelte hund vil klare seg. Blir det en

noe det er viktig for klubben og deltakerne å vise respekt for.

1.UK og Derbybillett, blir det en 1.AK og en åpning til å delta

Nytt av året var også at vi var i en pandemi med Covid-19.

videre i VK utover i sesongen? Noen er kanskje på sin første

Det var prøveleder og NKK representanten sin oppgave å se til

jaktprøve med sin første hund, og er spent på hvordan dette vil

at de til en hver tid gjeldende smittevernregler ble overholdt.

bli. Det knytter seg også stor spenning til hvordan høstens rype-

I praksis betød det at det ikke ble noe felles opprop med mulig-

bestand egentlig er, for det er nå det virkelig gjelder å ha fugl.

het for deltakere å komme inn fra venteliste. Som prøveleder

De ivrigste har allerede studert tellingsresultatene og har klare

var jeg spent på om det kom til å bli mange ledige starter, nå

meninger om årets rypebestand. Det avgjørende nå er været –

når det ikke var mulig å stille på oppropet. Deltakerne var opp-

for det spiller en stor rolle for hvor samarbeidsvillig fuglene er.

fordret til å gi beskjed dersom de ikke kom, slik at vi kunne

Erfaringsmessig kan været i Dalsbygda på denne tiden være alt

organisere inn folk fra venteliste. Det var mange som ringte i

fra snøstorm til stekende sol.

siste liten fredag ettermiddag og kveld. Siste deltaker inn fra

Det ble satt opp seks partier blandet med hunder i begge

venteliste fikk telefonbeskjed ca. kl. 22.15 fredag kveld om at

klasser, UK og AK. Terrengene som ble benyttet var Mastukåsa

nå hadde de plass og kunne møte i Dalsbygda kl. 08.00 dagen

sør og nord, Kjurrudalen sør og nord, Rabblia og Håkkårabben,

etter, og de hadde langt å reise, men det var ikke noe problem.

i alt seks terreng godt besatt med fugl.

De var bare glade for å få plass. Dette viser hvor attraktivt det

I år var det fint jaktvær både lørdag og søndag, ikke for mye

er å få plass på jaktprøve i Dalsbygda. Til slutt ble det bare én

sol og ikke for mye regn – nattefrost hadde det ennå ikke vært.

som ikke møtte til start og ikke ga beskjed. På seks partier lør-

Det gode jaktværet var nok medvirkende til at det ble rekord-

dag, synes dette å være veldig bra! Det viser at det er mange

mange premieringer med en premieprosent på 33,7% for lør-

som faktisk følger de oppfordringene vi kom med underveis.

dagen og 31,4% for søndagen.

gjorde at vi faktisk ikke hadde noen på venteliste, og satt igjen

og dette gjør det attraktivt å få plass på denne prøven som går

med hele fjorten ledige plasser. Altså et helt parti som uteble

i Norges fineste rypejaktområder. Det er omtrent halvparten av

etter at ventelisten var borte. Dette er svært beklagelig, selv om

de som melder seg på som får plass. Det er derfor viktig å være

det er lite vi som arrangør kan gjøre med dette.

tydelig på at vi følger jaktprøvereglene ved overtegnelse av prøven og at dette kommuniseres ut til deltakerne.

De enkelte partiene møtte på avtalt sted, og det ble foretatt
et opprop av den enkelte dommer. Av smittevernhensyn ble det

Nytt av året var at vi har flyttet prøvesekretariatet ned til

dommerens ansvar å skyte, slik at revolveren ikke ble byttet

Kølbua i Dalsbygda sentrum. Har hadde et fantastisk samarbeid

mellom deltakerne. Dersom deltakere hadde med seg publi-

med Tone Holte i Dalsbygda Næring og utvikling. De sto også

kum, måtte dette også loggføres med navn og telefonnummer

for jegermiddagen, som i år var finnbiff med potetmos. Saue-

av dommer, som rapporterte videre til sekretariatet. Det ble

beitelagene ble invitert også i år, noe som er god tradisjon. Det

også tilrettelagt slik at færrest mulig kom inn i sekretariatet og

var veldig hyggelig at i hvert fall én fra beitelaget, Per Olof

premier ble delt ut ute, sammen med fotografering for utleg-

Holmberg, prioriterte å komme, da de andre var fullt opptatt

gelse på facebook. Heldigvis ble det ikke påvist noe smitte

med innhøstingen. Det er viktig for klubben å ha et godt sam-

under eller etter prøven.

arbeid med sauebeitelagene, og slike anledninger skaper mer
forståelse og gir grunnlag for et godt videre samarbeid.
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Søndagen var deltakere like flinke til å melde ifra, dette

Generelt er det høy premieprosent på prøven i Dalsbygda,

Et viktig krav for å avvikle prøven under pandemien, var å
ha tilgang til å holde informasjon oppdatert på internett til en-

I år, som tidligere – delte også Dalsbygda jaktsameie ut tre

hver tid. Prøveleder hadde derfor tett kontakt med «filialen» på

jaktkort på rype til klubben. Ett kort trekkes blant de som er

Hønefoss, hvor Trond Brørby satt tilgjengelig og oppdaterte

med på jegermiddagen og ett kort trekkes til dommerne den

hjemmesider og Facebook gjennom hele helga. Prøvekomiteen

ene dagen,og ett kort trekkes til dommerne den andre dagen.

besto for øvrig av May Toril Horten som var med hele helga fra

Vinner av jaktkortet på middagen var Else Irene Kilsti Nordeng.

starta til slutt, Milla Stav Nilssen (lørdag) og Reidun Joten (søn-

Vinnerne blant dommerne ble Stein Olav Hestad og Torfinn

dag). En liten og fantastisk flink komité – som gjorde det mor-

Stenersen. Vi gratulerer og ønsker de lykke til med jakta i Dals-

somt å avholde prøven i lag. Uten denne gjengen ville det ikke

bygda neste høst.

vært mulig å avholde det praktiske rundt jaktprøven.

www.fuglehundklubben.no

Undervis i prøven kom det stadig deltakere innom sekretariatet, og mange av disse takket for et flott arrangement, fine
terreng og godt med fugl. Enkelte av dommerne gav også uttrykk for at det var en hyggelig prøve og flere uttrykte at de
ønsket å komme tilbake å dømme senere om vi ønsket det. Noe
vi setter stor pris på å høre.
I tillegg til jaktkortene som trekkes blant dommerne, var det
som vanlig ordnet med egne dommergaver også. I samarbeid
med Øyvind Hugdal på Sport1 på Tynset hadde vi fått et godt
tilbud på hengekøyer. En artig gave å kunne overrekke dommerne for innstasen.
Dommere for prøven var følgende; Stein OIav Hestad, Torfinn Stenersen, Bjørn Schølberg, Frode Døsvik, Morten Risstad,
Elisabet Gisvold, Camilla Larsen, Per Thore Pedersen, Rune
Frankmoen og Ole Jens Petterson. Dommerelever var Jøran
Meås og Rune Carlsen. Marianne Ø. Steenland var NKK representant.
Etter prøven hadde klubben et evalueringsmøte med Dalsbygda Næring og utvikling og Dalsbygda jaktsameie. Konklusjonen herfra var at aldri hadde prøven vært avviklet på en
bedre måte, sett fra deres ståsted – noe som er veldig hyggelig
å høre, og det rettes en stor takk til alle som bidro til å avvikle
Dalsbygdaprøven 2020.
Trine Økseter Knudsen
Prøveleder

En rørt leder av Østerdal Fuglehundklubb. Gråvolas Inka 1 UK.
Arnfinn Frengstad

Marianne Steenland i slipp med ES Fame
post@fuglehundklubben.no
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Parti lørdag, Mastukåsa Nord

Parti søndag, Kjurrudalen Nord
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www.fuglehundklubben.no

Elisabeth Gisvold

ES Grønnenutens B Fjell, Olbjørn Klepp

Olbjørn Klepp tildeles 2. AK på ES. Piksteinans Falk

Kjell Edvard Pedersen tildeles 3. AK. ES Guttenes AGJ.
Jack Sparrow

post@fuglehundklubben.no
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Premieliste Dalsbygdaprøven
B Kvikksteps D-Maja

Brekkesagas Blackbird

NO34246/19

Andre Fleskheller

Kvikksteps B-Mon-Amie

1.UK
+ 1.UK

ES Grønnenutens B Fjell

Løvenskarets Birk - Rotuas G Juli

NO35583/19

Olbjørn Klepp

2.UK

ES Hallingnatten`s Jossi

Hågakollen’s Barolo - Sørhaugliens Mercy

NO42253/19

Ole Jens Petterson

2.UK

ES Gråvola’s Inka

Valera’s Sjakk - Halvartun’s Flørt

NO30621/19

Arnfinn Mikal Frengstad

2.UK

+ 2.UK

+ 1.UK
ES Bergrosas Luna

Valera’s Hi-Strå - Jøldalens Dixie Lily

NO39738/19

Dag Bjørnar Kleven

2.UK
+ 3.UK

ES Branco

Tarpan’s Bacardi - White Ziva

NO55675/19

Gaute Westvold Hansen

3.UK
+ 2.UK

IS Bålholmen’s Ti-T Ja-Da

Bjerkaasen’s Bk-Triac - Bålholmen’s EE Tisi NO40358/19

IS Norrlands Guidens

Imingens Ac Sherpa

Scarlett Knight

- Norrlands Guidens Luremus

Henry Aaseth

2.UK

SE29271/2019 Stig Olsson

2.UK

P Gyldenskovs Ti Av Vakkerdal Vakkerdalen’s Jo - Fjellrypas Rd Il Tempo

NO32589/19

Torfinn Stenersen

2.UK

GS Åens Ameleta Una

NO40828/19

Geir Morten Søgård

2.UK

Åens Hr. Whitefoot - Åens Be Happy

+ 2.UK
KV Bergjordet’s LLA Tikko

Volleåsens Amigo - Rugdelias Xav Lykke

NO48229/19

Pål Theisen

2.UK

B JB Mila

Tuxivarres Morgan Kane - JB Billie

NO56324/18

Anne Kjersti Briskerud

2.UK

GS Horndalens Lbh Arwen

Porsangervidda’s Black Hunter

NO57467/18

Harald Folkedahl

2.UK

NO32584/19

Ane Sager Longva

3.UK

- Bukkafjellets Bn Luna
P Gyldenskovs Sjoa Av Vakkerdal

Vakkerdalen`s Jo - Fjellrypas Rd Il Tempo

KV Jägarhoppets Bäste Victor

SE25182/2019 Erik Dahl

KV Masterbakken`s AEO Noor Jokilakian Oami - Huldremyras Bkp Eris

NO53481/19

3.UK
+ 3.UK

Trine Økseter Knudsen/

3.UK

Tore Knudsen
B Lyra

Rypkleppen`s C Rocco - Geilane`s H-Tanja NO39343/19

Katrine Vestaberg

3.UK

ES Grønnenutens B Bissa

Løvenskarets Birk - Rotuas G Juli

NO35579/19

Per Hoff

3.UK

ES Østheia`s White Lucy

Sørbølfjellet’s Zizou

NO39150/19

Kaja Nordby Kjelsberg

2.UK

NO40831/19

Lars Brevig

2.UK

- Østheia’s Touch Of Class
GS Åens Astor

Åens Hr. Whitefoot - Åens Be Happy

IS Vilslev TK Petit Fleur Rossi

DK03864/2019 Steffen Gullikstad/

2.UK

Stine Gullikstad
ES Blakkstøten’s Pegasus

Sørbølfjellet’s Zizou - Hågakollen`s Fauna

NO42140/19

Geir Pedersen

3.UK

ES Cometdiadam’s Egon

Heegårds Jack Junior - Moca

NO41316/19

Inger Marie Haltvik/

3.UK

ES Blakkstøten’s Kyros

Sørbølfjellet’s Zizou - Hågakollen’s Fauna

NO42137/19

ES Faulfossen’s R S Basse

General Sniff Av Skåpleinun

SE46330/2014 Per Kristian Evensen

1.AK

Hugo Haltvik
Tommy Erlingsønn Solheim

3.UK

- Faulfossen’s V T Ronja
ES Vindølas Negus

Dc - Akira

NO39921/17

Frank Robert Brekke

1.AK

ES Piksteinans Falk

Sørbølfjellet’s Zizou - Piksteinans Tussa

NO43294/14

Olbjørn Klepp

2.AK

ES Piksteinans Zara

Sørbølfjellet’s Zizou - Piksteinans Tussa

NO43294/14

Steinar Berg

3.AK

NO37531/18

Kjell Edvard Pedersen

3.AK

Anne-B Stange/Knut Østmo 1.AK

ES Guttenes AGJ Jack Sparrow Berkjestølen’s Jack Bono
- Finntorpet’s Gullegull
ES Fønnebø’s Enya

Heegårds Granit - Fønnebø’s Victoria

NO50412/16

SV Tjuvskyttens Hasse

Stormkullens Duktiga-Dunder

SE50057/2018 Vidar Mong/Ida Sollie

3.AK

NO41215/16

2.AK

- Tjuvskyttens Axxa
P Ørntuas K Snorre

Hopfossen’s Nero - Ørntuas H Flicka

Ane Sager Longva/
Marianne Steenland
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KV Jordan

Alphäxans Berlins Remo - Sødorpsfjellets Ria

NO43799/18

Marion Violet Andersen/

GS Granåsfjellets Troika

Troldmarkens W. Toto - Femundhunds Isa

NO37242/18

Ole Kristian Ruud

KV Kongstorp’s Liss

Gruffwe Rijs Dkn Astrix

NO36471/15

John Olaf Torp/Erik Dahl

2.AK

Frank Robert Brekke
3.AK
+ 3.AK
- Kongstorp’s Ho Vesla

3.AK
+ 3.AK

Sv Myrsteggen’s Linka

Ben Av Raisjav’ri - Fallvinden’s E Likka

NO52648/15

Britt Svendsen

3.AK

P Aude’s Xavi

Eidemlia1s Dallas T

NO42367/16

Nils Petter Pettersen

1.AK

- Ohlsmyrens P Wild Wish
SV Brå

Munkefjellets Palo - Tyra

NO39805/18

Rune O Brenna

1.AK

B Noelle

Cyclone De L’ardour - Vanity Mille

NO44703/17

Milla Stav Nilsen

2.AK

KV Atj Kali

Sør Holleias Btf Jazz - Bjb Tiril

NO44981/15

Linda Mari Dammen Moe

2.AK

IS Bjerkaasen’s Bs-Pippa

Rosenlia’s Shadow

NO42047/14

Bjørn Brekke

3.AK

- Bjerkaasen’s Et-Erte Berte

Dalsbygdaprøven 2021
Bli med på prøve i et av landets beste rypeterreng.
Dato: 4. og 5. september 2021
Opprop på Kølbua kafé
Påmelding på web
UK/AK kr 450,Prøveleder: Per Kristian Evensen
Prøvesekretær: Anne Mette Grue
Jegermiddag lørdag kveld

post@fuglehundklubben.no
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1. UK Kvikksteps D - Maja og André Fleskheller

1. AK P Aude’s Xavi, Nils Petter Pettersen

1. AK Fønnebø’s Enya, eier Anne-bi Stange, førrer Knut Østmo

1. AK SV Brå, Rune O. Brenna

1. UK Gråvolas Inka, Arnfinn Frengstad

1. UK Kvikksteps D-Maja, André Fleskheller

www.fuglehundklubben.no

1. AK ES Faulfossen’s RS Basse. Per Kristian Evensen

2. AK Pliksteinans Falk, Olbjørn Klepp

2. UK Norrlands Guidens Scarlett Knight. Stig Olson

2. UK B JB Mila. Anne Kjersti Briskerud

2. UK Bergrosa Luna. Dag Bjørnar Kleven

2. AK AjT Kali, Linda Mari Dammen Moe

post@fuglehundklubben.no
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2. AK Noelle, Milla Stav Nilsen

2. UK Åens Ameleta Una, Geir Morten Søgård

2. UK Branco,Gaute Westvold Hansen, prøvens yngste deltaker
med sine 17 år. Premiert begge dager

2. UK Bålholmens Ti-T Ja-Da, Henry Aaseth

2. UK tildeles Grønnenutens B.fjell, Olbjørn Klepp

2. UK tildelt lørdag Hallingnattens Jossi. Ole Jens Petterson

www.fuglehundklubben.no

2. UK Vilslev TK PetitFleur Rossi, Stine Gullikstad

2. UK Østheia’s White Lucy, Kaja Nordby Kjelsberg

2. UK Åens Astor, Lars Brevig

2. AK Ørntuas K-Snorre. Eier. Ane Sager Longva.
Fører. Marianne Steenland

2. UK Grønnenutens B-fjell. Olbjørn Klepp

2. UK ES Gråvolas Inka, Arnfinn Mikal Frengstad

post@fuglehundklubben.no
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2. UK GS Åens Ameleta Una. Geir Morten Søgård

3. AK Granåsfjellets Troika, Ole Kristian Ruud

3. AK Guttens AGJ Jack Sparrow, Kjell Edvard Pedersen

3. AK Granåsfjellets Troika, Ole Kristian Ruud

3. AK IS Bjerkaasens BS- Pippa, Bjørn Brekke

3. AK Lørdag og søndag Kongstorps Liss, eier John Olaf Torp,
fører Erik Dahl. 3. UK lørdag og søndag Jægerhoppets Bæste
Victor. Erik Dahl
www.fuglehundklubben.no

3. AK SV Myrsteggens Linka, Britt Svendsen

3. UK Blakkstølen’s Kyros, Tommy Erlingsønn Solheim

3. UK Blakkstøten’s Pegasus, Geir Pedersen

3. UK Cometdiadam’s Egon, Hugo Haltvik

3. UK ES Bergrosas Luna, Dag Bjørnar Kleven

3. UK ES Grønnenutens B-Bissa Bull, Trine Lise Hoff

post@fuglehundklubben.no
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3. AK Pliksteinans Zara. Steinar Berg.

3. AKSV Tjuvskyttens Hasse. Vidar Mong, Ida Sollie

3. UK B Lyra. Katrine Vestaberg

3. UK Masterbakkens AEO Noor. Trine Økseter Knudsen,
Tore Knudsen

Tegning:
Helge Ness.

3. UK P Gyldenskous Sjoa av Vakkerdal. Ane Sager Longva
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Julemøte 2020
Årets julemøte ble arrangert på Rønningslemmen i Dalsbygda
fredag 27. november.
I forkant ble det offentliggjort på Facebook og hjemmesida
vår. Det var ikke den store oppslutningen, noe jeg tror skyldes
den helt spesielle situasjonen som Norge og verden har vært i
siden mars i år. Det var 11 personer som meldte seg på for å
spise en juletallerken med god drikke og påfølgende dessert.
Selv om det bare var oss elleve i det store lokalet, ble det
noen koselige timer med nydelig mat og gode meningsutvekslinger. Som vanlig var det fortreffelig mat Rønningslemmen disket opp med.
Takk til dere som tok seg tid til å samles en kveld før jul.
Tusen takk til Anne Berit for god mat og koselig julestemning.
Arnfinn

Over alt. Alltid.
SUPERLOKALE NYHETER DIREKTE TIL
MOBIL NETTBRETT DESKTOP

KJØP ABONNEMENT I DAG
alvdalmiv.no
post@fuglehundklubben.no

tynsetingen.no
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Klubbmesterskapet 2020

Arve Løkken med Sølnklettes Adam og Kasper Slettan med Halvartuns Supernova.
Arbeid smiler etter et perfekt fuglearbeid, Kasper smiler tappert ...
Klubbmesterskapet var i år lagt til Hodalen og Hummelfjell.

og dømte som han skulle dagen ut. Etter hvert så ble sola pres-

Oppmøte var ved Hodalen fjellstue kl. 09.00. Terrenget ligger

set bort og tåka kom sigende, dette gjorde det svært vanskelig i

rett ved så det ble en kort biltur før vi hadde en 10 minutters

de siste slippene. Dommer Ola valgte å avslutte da alle hadde

marsj for å komme ut i terrenget. Da vi kom opp gjennom fjell-

fått 2 slipp, en riktig avgjørelse. Torgeir guidet oss stødig ned

bjørka lå fjellet foran oss. Litt grått fra morgenen av, men etter

fra fjellet.

hvert skinte sola. Mer og mer snø på bakken jo høyere opp i
terrenget vi gikk. Før vi rakk å slippe hunder hadde vi telt 7
elger som var på tur ned fra fjellet – artig å se. Kort info fra
dommer Ola Øie før kjentmann Torgeir Tronslien pekte ut ret-

Retningslinjene for arrangement i forbindelse med Covid19 ble fulgt til punkt og prikke.
Tusen takk for en bra dag i fjellet med gode venner, takhøyde for tøys, tull og følelser.

ningen og vi var i gang. I de tre første slippene så vi ikke ryper,
men resten av dagen ble det observert ryper i alle slipp frem til

Kasper og Supernova

tåka kom, da bare hørte vi dem. Rypene viste seg å ikke være
så enkle å hanskes med. Noen lettet lenge før vi nærmet oss, og
noen lå så hardt i bakken at hundene ikke luktet dem. Vi opplevde at rypene lettet i områder hvor flere hunder hadde vært
men ikke markert, de tok ikke til vingene før vi startet å gå igjen
etter dommerens utredning. Anslagsvis så vi ca 50 ryper.
Det ble litt diskusjoner rundt reglene i klubbmeterskapet
da noen hadde trodd de var litt annerledes enn slik det ble
dømt. Men når vi spurte Ola om dette, redegjorde han så fint
for hvordan han hadde forstått det og hva han la til grunn i et
klubbmesterskap. Og han fulgte de linjene han hadde lagt opp
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Tegning:
Helge Ness.

www.fuglehundklubben.no

Dreiebok
Klubbmesterskap Østerdal Fuglehundklubb

5. SLIPP
ES GUNHILD MOT GS IOWA
Begge hundene jakter meget godt i med/sidevind med Gun-

Fur – Fuglearbeid uten reis

hild som den førende. Det letter rype i anvist terreng som er

Fmr – fuglearbeid med reis

en god sjanse for begge hundene.

Terreng Hummelfjell, Hodalen.

ES Gunhild over GS Iowa
1. ES Adam fur

1. SLIPP

2. ES Inka

ES FELIX MOT ES BRANCO

3. ES Felix

Felix tar straks føringen og viser et meget talentfullt unghund-

4. ES Orion

søk i medvind. Branco jakter med noe varierende intensitet.

5. GS Nova

ES Felix over ES Branco

6. ES Nikita

1. ES Felix

7. ES Gunhild sjanse

2. ES Branco

8. GS Iowa sjanse
9. ES Branco

2. SLIPP

10. ES Supernova stand – frisk ettergang

ES INKA MOT ES NIKITA
Inka fører slippet med større format og intensitet. Nikita jak-

6. SLIPP

ter også godt.

ES KID MOT ES BASSE

ES Inka over ES Nikita

Begge går med meget høy intensitet i medvind og får mye ter-

1. ES Inka

reng med seg. Basse legger seg langt ut mens Kid revierer ter-

2. ES Felix

renget mere systematisk. Kid støkker gjentatte ganger. Kid

3. ES Nikita

sees i stand langt ute, men rypene letter foran hunden før vi

4. ES Branco

er på jaktbart hold. Kid forfølger.
ES Kid over ES Basse

3. SLIPP

1. ES Adam fur

GS NOVA MOT ES ORION

2. ES Inka

Begge jakter med høy intensitet og med et stort format. Orion

3. ES Felix

har noen åpne slag mens Nova blir noe stikkende i søket.

4. ES Orion

ES Orion over GS Nova

5. GS Nova

1. ES Inka

6. ES Nikita

2. ES Felix

7. ES Gunhild sjanse

3. ES Orion

8. GS Iowa sjanse

4. GS Nova

9. ES Branco

5. ES Nikita

10. ES Supernova stand – frisk ettergang

6. ES Branco

11. ES Kid 3 sjanser – stand m/ettergang
12. ES Basse 3 sjanser – slått

4. SLIPP
ES SUPERNOVA MOT ES ADAM

7. SLIPP

Begge hundene går ut og blir borte. På slutten av slippet fin-

IS GARRIC MOT GS NOVA

nes begge i stand. Det letter ryper presist foran. Adam er

Nova tar føringen i slippet og viser tidvis søk av meget høy

komplett rolig i oppflukt og skudd, mens Supernova forfølger

klasse. Garric er noe mer småskåren. Garric støkker rype

friskt.

under lokalisering.

ES Adam over ES Supernova

GS Nova over IS Garric

1. ES Adam fur
2. ES Inka
3. ES Felix
4. ES Orion
5. GS Nova
6. ES Nikita
7. ES Branco
8. ES Supernova stand – frisk ettergang
post@fuglehundklubben.no

Tegning: Helge Ness.
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Rangering etter 1. runde

ES Supernova over ES Orion

1. ES Adam – fur

1. ES Supernova – fur – fmr – stand m/ettergang

2. ES Inka

2. ES Orion – fmr – slått

3. ES Felix

3. Inka

4. ES Orion

4. GS Nova – sjanse

5. GS Nova

5. ES Felix – 2 sjanser

6. ES Nikita

6. ES Branco

7. ES Gunhild – sjanse

7. ES Nikita – 2 sjanser

8. GS Iowa – sjanse
9. IS Garric – støkk
10. ES Branco

Etter en flott start på dagen med sol og fantastisk føre kommer nå tåken sigende inn over fjellheimen.

11. ES Supernova – stand – frisk ettergang
12. ES Kid 3 sjanser – stand m/ettergang

11. SLIPP

13. ES Basse 3 sjanser – slått

ES ADAM MOT ES GUNHILD
Begge hundene går meget godt i meget tykk tåke. Gunhild er

Oppsett 2. runde

noe mer innom og viser seg, vinner slippet.

1. slipp: ES Felix mot ES Nikita

ES Gunhild over ES Adam

2. slipp: ES Branco mot ES Inka

1. ES Supernova – fur – fmr – stand m/ettergang

3. slipp: ES Orion mot ES Supernova

2. ES Orion – fmr – slått

4. slipp: ES Adam mot ES Gunhild

3. Adam – fur

5. slipp: GS Iowa mot ES Kid

4. Inka

6. slipp: ES Basse mot IS Garric

5. ES Gunhild – sjanse
6. GS Nova – sjanse

8. SLIPP

7. ES Felix – 2 sjanser

ES FELIX MOT ES NIKITA

8. ES Branco

Felix fører slippet og viser talent av meget høy klasse. Nikita

9. ES Nikita – 2 sjanser

jakter med en mere variert intensitet. Begge har 2 sjanser på
fugl.

12. SLIPP

ES Felix over ES Nikita

GS IOWA MOT ES KID

1. GS Nova – sjanse

Begge jakter godt i tett tåke med Iowa som den førende med

2. ES Felix – 2 sjanser

større kontinuitet. Det letter rype som begge hundene har

3. ES Nikita – 2 sjanser

sjans på.
GS Iowa over ES Kid

9. SLIPP

1. ES Supernova – fur – fmr – stand m/ ettergang

ES BRANCO MOT ES INKA

2. ES Orion – fmr – slått

Inka jakter med meget høy intensitet med et stort format,

3. Adam – fur

men er noe ensidig. Branco jakter godt og avsøker terrenget

4. Inka

på en god måte. Begge hundene har markeringer.

5. ES Gunhild - sjanse

ES Inka over ES Branco

6. GS Nova – sjanse

1. ES Inka

7. ES Felix – 2 sjanser

2. GS Nova – sjanse

8. ES Branco

3. ES Felix – 2 sjanser
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9. GS Iowa – 2 sjanser

4. ES Branco

10. ES Nikita – 2 sjanser

5. ES Nikita – 2 sjanser

11. ES Kid – 4 sjanser – stand

10. SLIPP

13. SLIPP

ES ORION MOT ES SUPERNOVA

ES BASSE MOT IS GARRIC

Begge hundene går med en meget høy intensitet. Supernova

Begge hundene går meget godt i tett tåke.

finnes i stand langt ute. På ordre reiser Supernova ryper og er

Settes likt

akseptabel rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Senere har hun-

1. ES Supernova – fur – fmr – stand m/ettergang

dene stand sammen. Når førere kommer til reiser Orion ryper

2. ES Orion – fmr – slått

og begge er akseptabel i oppflukt og skudd. Utreder.

3. Adam – fur
www.fuglehundklubben.no

4. Inka
5. ES Gunhild – sjanse
6. GS Nova – sjanse
7. ES Felix – 2 sjanser
8. IS Garric – støkk
9. ES Branco
10. GS Iowa – 2 sjanser
11. ES Nikita – 2 sjanser
12. ES Basse – 3 sjanser – slått
13. ES Kid – 4 sjanser – stand
Vi avslutter en flott dag i vakre Hodalen med følgende premieliste:
Klubbmester: ES Halvartun’s Supernova Eier: Kasper Slettan
2. premie:

ES Orion (Herrskapets Suspicious Mind)
Eier: Jardar Nordeng

3. premie:

ES Sølnkletten’s Adam
Eier: Arve Løkken

Jeg takker for en hyggelig dag på fjellet med gode hunder og
masse ryper.
Ola Øie
Per Kristian med Basse og Felix

Ola skriver, mens Torgeir og PK diskuterer slippet

Venter på tur

Bedre blir det ikke i Hummelfjell
post@fuglehundklubben.no
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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

26

www.fuglehundklubben.no

TAKK for at
du handler strøm lokalt!
Tlf. 321 41 000
kraftriket.no
post@fuglehundklubben.no

27

«Mitt hundeliv 1»:

Mitt liv med fuglehund
Navn: Per Kristian Evensen. Bosted: Tolga

Flott utsikt over jaktterrenget på Kvikne

– Hvordan fant du ut at du skulle begynne med fuglehund?

De to siste er de jeg jakter og trener med nå, Basse er den

Helt tilfeldig, faren min kjøpte en vorster-valp, og siden han satt

hunden jeg har hatt mest suksess med. Han er en stabil jeger

i rullestol ble det etterhvert vanskelig med en stor korthåret

og vi konkurrerer i VK på prøver – i høst har vi fått 2x1AK og

vorster. Jeg hadde jaktet litt før det, men slik startet det i hvert

en 2 VK. Felix er foreløpig et ungt talent som jeg har håp om å

fall med hund. Det var en god jakthund, spesielt på skog, men

få til gjennom vinteren. Han fikk mye skryt på klubbmesterska-

funket fint på fjellet òg. Han hette Tiki og ble brukt til snøre-

pet.

kjøring og jakt, dette var i 1991. En kompis av meg, Bror Vold
hadde drevet med fuglehund i mange år, og gjennom jaktturer

– Hvordan kom interessen for jaktprøver?

til Sverige sammen med han og hans engelsksettere fra kennel

Jeg ble med Bror som handler i VK på Kiærprøven. Det var en

Mjøsvangen ble interessen for den rasen vekket også hos meg.

opplevelse å være med han og hans like på prøve, det skjedde

Det førte da til innkjøp av den første engelsksetteren min fra

alltid noe. Både i hundenes slipp og bak i partiet. Bror ble på en

hans kennel, Mjøsvangens Smilla. Hun ble den første av så langt

måte en mentor for meg, jeg lærte mye av han om dressur og

seks engelsk settere.

hund.

2001 Mjøsvangen’s smilla.

– Hva føler du er det viktigste å lære hunden?

2004 Hovdmyra’s Thelma

Sitt og kom, det er det grunnleggende. Så enkelt og så vanskelig.

2006 Luna av Frygne
2011 Faulfossen TQ Zappa

– Har hundene lært deg noe?

2014 Faulfossens RS Basse

Tålmodighet kanskje.

2019 Låvassfjellets Felix
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– Har du et råd til de som eventuelt tenker på å skaffe seg hund?
Start dressuren så tidlig som mulig, det er en fin måte å drenere
ut energi og få en avbalansert hund. Mye kos og kjærlighet.
– Hvor drar du for å jakte?
Tolgaområdet og Kvikne er favorittene nå for tiden. Drømmer
om en tur til Sverige og Store Raukasjø igjen, det begynner å
bli noen år siden sist. Jeg har spesielt et minne om en av turene
på starten av 2000-tallet, vi skulle fly helikopter inn i terrenget.
Bror var kommet frem til helikopteret litt før oss og hadde
åpnet bakdøra på caravellen hvor alle engelsksetterne var, piloten var utålmodig da han hadde flere oppdrag og stresset for å
komme i vei. Da jeg og Arild kom litt etter så sto Arild ut av
bilen kjempeglad for endelig å være fremme, rakte hendene til
værs og skrek JA. Dette medførte at bilen til bror tømtes for

Faulfossens Basse og PK

engelskesettere (4 stk). De var ikke kjent for å begrense seg i
terrenget og det gikk fort et par timer før vi fikk hanket de inn
igjen. En stk. pottesur pilot, men vi kom oss på jakt.
– Hvem tar du helst med deg på jakt?
Jeg har i mange år jaktet med Arild Hagen og Arnfinn Frengstad,
og har mange minner fra turer med dem.
– Er det noe du alltid har med deg i sekken på jakt?
Mat og drikke til jegere og hunder, det er viktig å kose seg på
tur.
– Hva er dit forhold til Østerdal Fuglehundklubb?

Fra jakttur til Sverige en gang før år 2000

Jeg har vært aktivt medlem siden jeg flyttet opp hit i 2009, nå
er jeg styremedlem og terrengansvarlig i jaktprøveutvalget.
Dette er en aktiv klubb som det er moro å jobbe for.
– Er det noe du kunne ønske ØFHK kunne gjøre mere av eller tilby
ellers?
Jeg syns klubben har fine treningsterreng, gode prøver og fine
samlinger ellers. Vi burde kanskje finne en måte å få til mer
uformelle samlinger med enkel dressur, rett og slett samvær
både med og uten hund.
– Hva er det beste med å ha hund i hverdagen?
For min del som er alene så er det godt selskap, dessuten kommer jeg meg ut på tur og det setter jeg stor pris på. I tillegg har
det gitt meg mulighet til å få delta på rypetaksering tidlig på
høsten, dette er både sosialt og ikke minst gir det et fint overblikk over rypebestand i våre områder. En fin dugnad å delta på,
regner med det er mange grunneiere som setter pris på det.
– Hva gjør du for å stimulere hunden i hverdagen?
Trening og jakt høst og vinter. Sykling og svømming på sommeren, samt generell dressur.
Kasper
post@fuglehundklubben.no

En rørt Per Kristian da Basse fikk 1AK og ble kåret til
prøvens beste AK-hund på sølvhundprøven
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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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Treningshelg unghund på Tolga Østfjell
med Nina Kjeldsberg

Konsentrerte deltakere

Høsten kommer, og vi gjør oss klar til nye eventyr med våre firbeinte.
Tradisjonen tro arrangerer ØFHK en treningshelg hvor man
kan få instruksjon og veiledning i hvordan man kan føre og trene
hund i fjellet.
I år var vi så heldige å få med oss Nina Kjeldsberg. Ei dyktig
fuglehunddame som sikkert mange kjenner til. Da hun ble
spurt, sa hun raskt ja. Etter en hyggelig prat med Nina, ble vi
enige om å ha kurset rettet mot unghunder og nybegynnere.
Helga ble fort booket opp, og 10 deltagere var påmeldt. Ved å
ha få deltakere, blir det mye slipptid på hver enkelt hund, og
alle får gode råd og veiledning ute i fjellet.
Vi overnattet på Skihytta i Vingelen, og fikk låne terreng på
Tolga Østfjell. Stor takk for lån av skihytta og terreng.
Fredag ettermiddag/kveld møtte vi opp på Skihytta, klare
og spente på å komme oss ut i fjellet dagen etter.
Det var virkelig god sommertemperatur og nydelig vær hele
helga. Godt for tobeinte, men nok litt for varmt for hundene
med tanke på lukt og vitring.
Etter en god frokost lørdag, dro vi ut til fjells. Det var bra
med fugl, så alle hundene fikk noen situasjoner med fugl. Som
sagt var det vanskelige forhold for hundene. Fuglene var vanskelig å lokalisere, så ble litt støkk og ettergang. Men vi fikk noen
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Nina deler sin kunnskap og sine erfaringer

www.fuglehundklubben.no

situasjoner og noen av hundene våkna virkelig opp, og skjønte
hva jobben gikk ut på.

Dagen etter bars det til fjells igjen, i strålende solskinn, etter
en god frokost. Det ble nok en fin dag med situasjoner med fugl,

En flott dag i fjellet med god veiledning og lærdom.

og hundene fikk gjøre det de elsker. Vi sugde til oss lærdom og

Tilbake på skihytta var det sosialt samvær og nydelig middag

erfaringer fra Nina.

fra Mathuset i Vingelen. Topp mat og god service – kan virkelig
anbefales!

Nok en gang en stor takk til Nina Kjeldsberg som stilte opp
som instruktør. Du er hjertelig velkommen igjen. Og takk til

På kvelden fikk hver enkelt deltaker tilbakemeldinger på sin

deltakerne som også var med og bidro til at helga ble så bra som

hund om hva de kan jobbe videre med, og også mye annen lær-

den ble. Det blir flere sånne helger, så følg med, og meld dere

dom om trening og føring av hund.

på!

To hunder i slipp, mens andre går bak og følger spent med

Viktig og godt med en liten pause når man er på tur og kurs

post@fuglehundklubben.no
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Utstilling Savalen 18/7-2020
Covid19 ga oss flere utfordringer i gjennomføring av
utstillinga på Savalen. Anbefalinger fra myndigheter,
NKK og lokalt helsevesen medførte at de siste tilpasninger ble utført i dagene rett før utstillingen.
Vi valgte å droppe all form for kiosksalg samt
gjennomføring av «Barn og Hund».
I hele utstillingsområdet var det satt ut håndsprit
og deltakere ble oppfordret til først å møte rett før
de skulle i ringen, og forlate området rett etter at de
var ferdige.
Dommere og sekretariat fulgte også de gjeldende
retningslinjer fra NKK. Dette medførte at vi klarte å
holde anbefalt avstand mellom de som oppholdt seg
på området.
At det gjennom våren og sommeren hadde vært
relativt rolig på arrangementsfronten gjorde nok sitt
til at påmeldingene på utstillingen ble meget bra.
Totalt 97 hunder pluss 12 valper.
Det er mange år siden sist det var så mange påmeldte.
I ring 1 dømte Rune Tyvold rasene:
Breton, Engelsk Setter, Pointer og Stabijhoun.
Sistnevnte tror jeg er første gang vi har med. Artig
med nye raser, så dem håper vi å se mer til.
I ring 2 dømte Jørn Presterudstuen rasene:
Gordon Setter, Irsk Setter, Kleiner Munsterlander,
Vorstehhund Korthåret og Vorstehhund Langhåret.
Han dømte også valpene.
I ring 1 styrte Kristin Gustafson og ring 2 June
Solemsmo. Stødige flinke ringsekretærer vi håper å
kunne fortsette å benytte.
Det er også verdt å nevne at vi hadde flere av
«morgendagens ringpersonell» med oss. Karl Eddie
Berge gikk som dommerelev, Katarina Elin Helland
Andersen gikk som ringsekretærelev og Linda Marie

Det er ikke alltid enkelt å stille hund ...

Lien tok skriverarbeid for å gå videre til ringsekretær.
Det er viktig at det gror frem flere som kan bidra ved
senere anledninger.
Best in Show ble Breton Noelle,
eier Milla Stav Nilsen.
2. BIS – Engelsk Setter Valera’s Isà
3. BIS – Vorstehhund korthåret Vestvang’s Ddn Iben
4. BIS – Kleiner Münsterländer Bjørlias Karma
Øvrige resultater ligger på nettsidene til NKK:
https://www.dogweb.no/utstilling
-resultatvisning/utstilling/200434

Fra BIS-ringen

ØFHK v/ Ragnar Alander
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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 9. og 11. april 2021.

post@fuglehundklubben.no
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Når fjellfolket inntar lageret!
Kasper og Arne viser årets ØFHK-klær.
Lissi viser klubbens dekken.
Alle klær leveres med Østerdal Fuglehundklubbs logo.

Priser:
Fjällräven bukser
÷25%
Fjällräven anorakk kr 1800
Fjällräven lue
kr 450
Vest fra Jotunheim kr 400
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Bukse og anorakk kan fåes i flere farger,
egne dame- og herremodeller. Lue finnes
foreløpig bare i blå. Vesten er unisexmodell,
egen damemodell kommer inn i januar.
Klærne kan kjøpes hos Sport1 Tynset.
Logo trykkes på mens du venter.

www.fuglehundklubben.no

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.

post@fuglehundklubben.no
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Årets hund 2020
NO43828/16 Halvartun’s Supernova er etter Simo’s Johsi og
Halvartun’s Tanya Tucker. Denne sesongen har hun startet på
6 prøvedager og blitt premiert på 3 av de. Nova er også stilt på
2 utstillinger med excellent som resultat begge gangene. Nova
er en hund det er en glede å jakte over, hun bringer stadig fugl
for skudd og er etter hvert blitt en god apportør. Målet har hele
tiden vært å få til en 1 AK og få vist henne frem i VK. Det har
jeg foreløpig ikke lyktes med, mye jakt og overivrig eier får ta
skylda for det. Nova er en jaktmaskin uten like, hun jakter
gjerne lange dager. En av de egenskapene jeg setter høyt hos
henne i tillegg til viltfinneregenskapene, er hennes evne til å
finne roen. Om det er her hjemme, i pausene i fjellet eller på
jaktbua har hun en eventyrlig evne til å restituere. I skrivende
stund er hun parret og vi venter spent på å finne ut om hun er
drektig. Det gledes til å få en valp etter henne i huset.
Med dette er Supernova kåret til Årets hund i Østerdal
Fuglehundklubb for 3. gang (2017-2018 og 2020).
Med vennlig hilsen
Kasper Slettan

NO43828/16 HALVARTUNS SUPERNOVA
Årets hund 2020 ble Halvartuns Supernova med

Nova er først og fremst en jakthund

– 3. AK
– 2 x 2. AK
– Klubbmester ØFHK og
Excellent på ØFHKs utstilling på Savalen. 14 poeng.

Øvrige innmeldte til årets hund:
ES FAULFOSSEN’S BASSE

ES GUTTENES AGJ

KV VESTVANG’S IBEN

Per Kristian Evensen

JACK SPARROW

4 poeng Monica Settemsdal

14 poeng (Lik poengsum, men Super-

11 poeng

2. AK

nova går foran fordi hun er yngre)

Kjell Edvard Pedersen

Excellent på ØFHKs

2x1. AK , 2.VK

3.AK 3x2. AK

utstilling (BIR og 3 BIS)

ES GRÅVOLAS INKA

ES BRANCO

12 poeng

9 poeng

Arnfinn Frengstad

Gaute Westvold Hansen

2x2. UK, 1. UK VG på ØFHKs utstil-

3. UK, 2x2. UK

ling

Excellent på ØFHKs utstilling

P SKOGLYKKAS OSBOURN

B ELLA

12 poeng

4 poeng

Petter Wikdahl

Milla Stav Nilsen

2x2.UK, 1. UK

2. AK

VG på ØFHKs utstilling

Excellen på ØFHKs utstilling (BIR og
BIS)
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Alt i trykksaker/bøker,
skilting, dekor, stempler,
web-sider mm.

Knut Solvang • Sondre Steen • Per Roar Øian

Parkveien 5 B, 2. etg., 2500 TYNSET

www.smithgrafisk.no

www.fuglehundklubben.no

«Mitt hundeliv 2»:

Terje Haugland / Hilde Hyttemoen
Vi bor på Tynset og er stolte eiere av en bretontispe på 2,5 år
som heter Ayla, Klettens A Blanca fra Vingelen. Vi er for så vidt
ferske hundeeiere. Vår forrige hund var en engelsk springer spaniel som ble omplassert til Tynset da han var 4 1/2 år gammel.
Med han vokste drømmen om en fuglehund frem.
Ayla blir i hovedsak brukt som en familiehund, med mulighet for jakt. Vi er nybegynnere med hund på jakt, men Ayla fungerer godt så oppstarten har vært moro. Når det ikke er jaktsesong er Ayla turkamerat både sommer og vinter. Hun er et
arbeidsjern og hun vil gjerne snørekjøre på ski også. Breton er
en nett, litt mindre rase, men det er en rase med mye styrke og
fart. Med en så aktiv rase stilles det krav til grunndressur, så det
jobber vi kontinuerlig med, vi får til noe og strever mer med

Kos ...

andre ting. Ayla har lært oss at vi kommer lengst med tydelighet
og tålmodighet og at repetisjon er en nødvendighet.
Mentor og rådgiver for oss har vært Marianne Steenland. Vi
har gått flere kurs hos henne og hun har vært veldig grei å spørre
om råd. Ellers har jaktkamerat Bjørn Børresen bidratt med råd,
veiledning og treningsturer. For oss har det vært viktig å ha noen
å rådføre seg med. Det er mange som gjerne vil komme med
råd, men ingen hund er lik, så det handler om å prøve seg frem
for å finne ut av hva som fungerer best både for familien og for
hunden.
Vi er noen kamerater som sammen har søkt kommunen på
jakt. I fjor jakta vi på Kvikneskogen og i år var vi så heldige å få
tildelt jakt på Enmolægret. Å jakte på Enmolægret var en kjempeopplevelse, det var mye fugl og Ayla fant virkelig ut av oppgavene sine. Store jaktopplevelser for «far» og hund, det kom

Jaktlaget

noen tårer også ... Vi har ellers vært på storfugljakt i Lonåsen
og vi har brukt treningsterrenget på Grønnfjell. Siden vi er relativt nye på jakt med hund, jakter vi som regel alltid sammen
med noen som er mer erfarne. I sekken er det vanlig jakt- og
turutstyr, mat og drikke, Kvikk-lunsj til «far» og kyllingsnack til
Ayla.
Det beste med å ha hund i hverdagen er kosen og selskapet,
og det at man må ut på tur. Det er hyggelig å komme hjem til
en som alltid er glad for å se deg. Ideelt sett skulle det også blitt
trent både dressur og hjernetrim med Ayla hver dag, men det
blir det ikke. Der er det et forbedringspotensiale.
Vi er medlemmer i ØFHK, men vi har dessverre ikke noe
forhold til klubben utover det. Kanskje kunne det vært en tanke
med en kontakt ut mot nye medlemmer og/eller egne tilbud til
ferske hunde-eiere.
Kasper

post@fuglehundklubben.no

Ute på jakt ... og årets fangst
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Tolgaprøven 2020
Som alle vet ble Tolgaprøven 2020 dessverre avlyst. Vi hadde

Sekreteriatet i 2021 blir som i 2020:

allerede mottatt mange påmeldinger og dommere hadde vi

Prøveleder:

Kasper Slettan

klare. Vi velger å se fremover, og vi gleder oss til å invitere dere

Prøvesekretær:

Anne Mette Grue

til Tolgaprøven i 2021.

Dommeransvarlig: Marianne Steenland

Vi forsøker oss på en liten endring i 2021 og starter VK-kva-

Terrengansvarlig:

Per Kristian Evensen

liken på fredag, da får vi plass til noen flere UK/AK partier på
lørdag. Samtidig vet vi at at påmeldingen i VK alltid har vært
bra, på denne måten får vi sjekket om det er grunnlag for å vurdere en 3-dagers VK.

Tanker rundt Sommertreffen 2021
Mye er uklart om hvordan året 2021 vil utvikle seg ...
Uansett er vi optimister og håper og tror at til neste sommer

god mat og drikke. Dette er også målet for ØFHK i årene fremover.

er det meste «på stell» slik at vi kan omgås hverandre og at

Vi håper derfor å komme sterkt tilbake med et opplegg for

arrangementer kan gjennomføres tilnærmet slik vi gjorde tid-

en allsidig og spennende helg på Savalen den 16. til 18. juli

ligere.

2021.

Sommertreffen på Savalen har gjennom flere år vært en
kombinasjon av utstilling, forelesninger, praktisk hunde- og

Arnfinn

førertrening med kompetente personer samt felles hygge med

Tolgaprøven 2021
Østerdal fuglehundklubb ønsker velkommen til Tolgaprøven
9.-11. april 2021.
2 dagers VK med CACIT. Kvalik fredag 9. april. UK/AK lørdag og søndag.
Opprop på Hodalen fjellstue
Påmelding på web
UK/AK kr 450,-. VK kr 500,-.
Jegermiddag lørdag kveld.
Prøveleder: Kasper Slettan
Prøvesekretær: Anne Mette Grue
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En takk for samarbeidet 2010-2019!
Fra Østerdal Fuglehundklubb
til Norsk Pointerklubb
Når Østerdal Fuglehundklubb (ØFHK) flyttet prøven sin fra
Kvikne til Tolga i 2008, hadde vi først noen magre år når det
kom til påmelding på vinterprøven vår. Vi visste at terrengene
var gode, og folkene som arrangerte den populære prøven på
Kvikne var fortsatt med oss, så erfaringen var der. Likevel var
det noe som manglet for å få i gang påmeldingen. Mange vurderinger ble gjort for at vi skulle få denne prøven i gang på skikkelig vis. Leder for klubben på den tiden Jøran Meås i samråd
med flere kom på å ta kontakt med Norsk Pointerklubb (NPK).
Om vi kunne få til et samarbeid med dem, ville vi kunne få
CACIT og bli mer attraktive for VK-hundene. Da kommer
gjerne også påmeldingene i UK/AK bedre i gang.
Jøran med flere i klubben tok kontakt med NPK ved blant
andre Bjørn Smistad. Kontrakt om samarbeid ble inngått og fra
2010 hadde vi NPK med på laget.
De første årene deltok NPK med mannskaper, hjalp til med
annonsering og vi fikk tilgang til dommere som de hadde kontakt med. Prøven fikk raskt et godt rykte og påmeldingene ble
bedre. Etter noen år så vi at behovet for hjelp med prøven ofte
var før prøven tok til, med annonsering og innhenting av
diverse sponsorer. Så fra 2012 arrangerte vi prøven selv og fikk
hjelp fra NPK når vi trengte det. Vi har hvert år fra oppstart
delt ut NPK-fat for prøvens beste voksen og ung pointer, noe
pointerfolket virkelig har satt pris på. Påmelding fra pointere
spesielt, har økt år for år og mang en pointer har fått sine premier på Tolga.
Selv om Bjørn Smistad alltid har stilt opp når vi har spurt,
var det noen år hvor NPK bare var et navn på søknaden når vi
søkte prøven. Men de siste årene har de igjen vært med både
før under og etter prøven. Spesielt har Torstein Dehn tatt tak i
samarbeidet og stilt opp når det trengtes med råd og innspill
der det trengtes. Dette har vært et samarbeid som har gitt både
NPK og ØFHK en vel gjennomført og ettertraktet vinterprøve.
Vi syns det er leit at NPK ikke lenger ønsker å delta i samarbeidet. Vi ser fremover og både tror og håper at Tolgaprøven
er kommet for å bli.
Tusen takk til NPK ved enkeltpersoner og hunder for et
flott samarbeid. Vi hadde ønsket å invitere dere til Tolgaprøven
også i 2020, men slik gikk det dessverre ikke pga. Covid-19.
Men i 2021 er vi igjen på plass.
Velkommen!
Med vennlig hilsen
Prøveleder
Kasper Slettan

post@fuglehundklubben.no

1. VK og vinner av Tolgaprøva 2018 Østagløttens Luba.
Eier og fører Frode Stenerud
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Vår gode sponsor gjennom
mange år spiller fortsatt
på lag med oss.
Tusen takk!

BOLIG & EIENDOMSUTVIKLING ØNSKER ALLE
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.

post@fuglehundklubben.no

Foto: Bernt Østhus
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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.
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