Hedopps lavlandshistorie er lang.
På Helgøya, høsten 1967, arrangerte klubben sine to første lavlandsprøver. Den første i
samarbeide med Norsk Engelsksetterklubb og med 30 deltakere. Den andre sto klubben for
alene og da med 45 deltakere. Dette var til da den største lavlandsprøven noensinne i Norge.
18. 19. og 20. oktober 1968 arrangerte Hedopp hovedprøven på lavland, denne også i
samarbeide med NESK. Dette var datidens norgesmesterskap. 50 hunder deltok. Terrengene
på Helgøya var godt besatt med fasan og arrangementet fikk de beste skussmål fra
deltakerene.
Grunnen til at Helgøya var så godt besatt med fasaner skyldes en forening som het Christiania
Jægerforening. En meget eksklusiv klubb med medlemskontingent på kr 10.000,- pr år i følge
ryktene. Denne klubben satte ut ca 2000 fasaner hvert år på Hovindsholm Gård på Helgøya.
Fasanene spredte seg over hele øya til stor glede for fuglehundfolket og ikke minst for
klubben. Advokat Hoel hadde i flere år drevet et meget godt viltstellarbeide. Han hadde som
ansatt en dansk utdannet jeger som felte rovvilt i stor skala og kunne notere seg for blant
annet 86 hønsehauker i 1967.
På grunn av sykdom tok utsetting av fasan slutt, noe som førte til radikal nedgang i bestanden.
Klubben besluttet da å prøve den nye ”motefuglen”, som Sevendal kalte den.
Det ble kjøpt inn 3 par vaktler fra Sverige. Disse var flinke og la 300 egg i året. Det viste seg
at vaktel ikke ble noen suksess som jaktfugl på Helgøya. I årene som fulgte ble prøvene
avholdt i Vang, Veldre og Stange.
I 1984/85 satser klubben igjen med målrettet predator bekjempelse og utsetting av fasan på
Helgøya. Prøva i 1989 viste at bestanden var bra med en premieringsprosent på 30.
Det ble lagt ned mye arbeide i årene fram mot NM i 91, 95, 99 og 2003. Deretter fulgte noen
år med betydelig mindre aktivt viltstell og lavlandsaktivitet.
Fra 2008 har klubben igjen organisert seg med mål om nå gamle høyder. Klubben har idag et
meget velfungerende viltstellutvalg. Vi vil på nytt stå som arrangør av NM igjen og da gjerne
med kongepokal til vinneren.
Arne Kjeksrud

