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Leder’n
Julen nærmer seg, de fleste har avsluttet jakten og i
skrivende stund er høstens siste jaktprøver blitt
avviklet. Mange av våre firbeinte venner går en stille
tid i møte. Kanskje føler dere som meg at det av og
til kan være godt å drive med andre ting en hund. Vi
som er jegere og hundefolk bør av og til sette oss
ned og reflektere over at det faktisk finnes noen
mennesker som ikke helt kan forstå at det å gå i
fjellet og se på hunder som løper, er toppen. Jeg tror
kanskje at de på mange måter kan forstå glede ved å
gå i fjellet med hunden men det at vi ikke snakker
annet en hund når vi er i sosialt lag kan nok virke
noe underlig for noen. Vel jeg skal ikke komme med
noen form for formaninger men husk at det foregår
en del spennende ting også utenfor hundemiljøet.
Til dere som har oppnådd premieringer på hundene
deres nå i høst vil jeg gratulere. Til dere som har
opplevd noen fantastiske høstdager i fjellet sammen
med den firbeinte, ta vare på minnene og gled dere til
neste høst.
Tenk så heldige vi er som har denne fantastiske
hobbyen og drive med. Tenk videre hvor heldige vi er
som har så flotte områder og drive aktiviteten vår på.
Vi er virkelig heldige som bor i et land der det fortsatt er mulig å drive med jakt og hund.

Vi i styret ønsker å takke dere for
at dere vil være medlemmer av
klubben vår. Vi ønsker oss tilbakemeldinger om det er aktiviteter
som dere savner i klubben. Vi
trenger dialog med dere for å
utvikle klubben videre. Bruk
hjemmesiden vår eller send forslag
eller spørsmål til vår sekretær.
Jeg skal love at alle konstruktive
forslag skal bli diskutert i styret.
Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere
som bidrar med frivillig innsats i forbindelse med
klubbens aktiviteter. Uten dere hadde det ikke vært
mulig å drive en klubb som Hed-Opp.
Til slutt ønsker jeg å si god jul og godt nytt år til de
av dere som jeg ikke treffer før den store høytid.
Husk, stell pent med kona, samboer, kjæresten,
barna, familien, hunden og sist men ikke minst, deg
selv.
Vi sees på nye Hed-Opp arrangementer neste år.
Ludvig
Nestleder

Nordhue treningsfelt 2006
Nok et "treningsår" er over, selv om vi i skrivende
stund fortsatt har terrenget åpent.
Ingen negative episoder i år som ifjor. Treningsfolket
løser sine billetter og har sitt sauebevis iorden.
Internettprofileringer, artikler i fagblad og ikke minst
jungeltelegrafen har gjort terrenget kjent for flere.
Folk fra Romerike og Oslo finner veien til Nordhue i
tillegg til hedmark/opplendinger, og vi har plass til
flere!
Vi ser at flere kjøper årskort, og mange er flinke til å
utnytte det. Dette vil gjøre sitt til at hundene stilles i
god og "lovlig"form til jaktprøver og jakt. Igjen ny
rekord i antall treningsekvipasjer og inntekter. (Godt
etter fjorårets investeringer).
Vi hører nå at kommuner vurderer båndtvang hele
året, og hvis dette blir fakta, vil et slik terreng være
gull verd.
Vi har kjøpt inn et et bord med krakker som gjør det
litt mere konfortabelt å nyde medbrakt niste ved
gapahuken.
NVK og HED-OPP har vedtatt å ta en oppgradering

av det gamle gjerdet mot Nordhue. Vi skal skifte ut
en del stolper og noe sauegjerde. Dette skal vi prøve
å få kjørt inn på vinterføre, slik at vi kan gå igang
med innleid folk så snart snøen og telen er borte.
Hilsen fra Tore Wollan.

Bilde viser Villmarksporten's Tigergutt i god form
etter mange treningsturer i Nordhue.
Foto: Atelier Klingwall
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Redaktøren har ordet...
Hunde- Norge samles til et rike!!!
– og ”Hed-Opp land” blir større...
Hedmark og Oppland Fuglehundklubb sitt førtiende
år gjennom tidene er nå snart tilbakelagt og i
historiebøkene.
40 års jubileet har preget klubbens arrangementer
gjennom året fra Kallerudhallen, 40 årsfest og vinterprøver ved starten, til skog og lavlandsprøver
mot slutten av sesongen.
Rapport er igjen i medlemmenes hender, spekket
med stoff fra klubbens aktiviteter, leserinnlegg og
litt til. Noen er flinke til å sende inn litt om sine
hunder til redaksjonen, og dette blir i stor grad
med.
Slik jeg har forstått det så har klubbens medlemsantall i 2006 øket med ca 15% - bra det!!
Nærmere 700 medlemmer er et respektabelt antall,
- og til å være stolt av.
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Organisasjonsendring og overgang til nytt felles
medlemssystem har preget klubben og dennes
ressurspersoner i lang tid, nå begynner brikkene å
falle på plass – og enda flere medlemmer får nå
glede av vårt fine medlemsblad.
Organisasjonsendringen er jo noe av årsaken til
økning i medlemsmassen.
Jeg har også lagt merke til all skryt som er sendt
ut til medlemsklubbene fra NKK om hvor dyktige
de har vært i denne prosessen, og det må være
bekreftelse om en god start på et langvarig styrket
samarbeide mellom jakthund divisjonene i Norge.
Hele hunde- Norge samles nå til et rike med ny
organisasjonsstruktur fra 1. januar 2007. Dette gir
mange nye muligheter til å utvikle klubbene og
organisasjoner.
Den viktigste gevinsten blir at hundefolket styrker
sin posisjon som hundens talerør i medier og på
politiske arenaer.

eksempel en raseklubb og en distriktsklubb, er det
eneste du trenger å gjøre å betale den vedlagte
giroen. Opplaget av Hundesport som følger med
giroen øker fra ca. 45000 til ca. 78000 fra forrige
nummer.
Organisasjonsendringen har også som nevnt øket
medlemsantallet i vår klubb, dere ”nye” medlemmer får tilsendt denne utgaven av Rapport, og vi
håper at du/dere vil finne dere til rette i Norges
største distriktsklubb for stående fuglehunder.
– Velkommen!
Du kan enkelt gjøre endringer på dine medlemskap
ved: www.nkk.no/medlem
Eller skulle du ikke ha Internett så kontakt klubbens
medlemsservice ved Gunn Ramsrud, eller NKK
medlemsservice direkte på tlf: 21 60 09 00.
Vinteren er på tur inn i ”Hed-Opp land”, og la oss
håpe at den ikke blir slik at det blir nødvendig med
ekstraordinær båndtvang, da ligger det til rette for
helse givende turer både for 2 og firbente.
Vil til slutt benytte anledningen til å ønske gamle
og nye lesere av Rapport en riktig god jul, og et
godt nytt år. Med forhåpentlig rike opplevelser med
våre firbente venner.
Hallgeir Henriksen

Ny giro for medlemskontingent er nå utsendt til
medlemmene, dersom du i dag er medlem av

Aktivitetsplan 2007 – 1. halvår
Hedmark og Oppland Fuglehundklubb
JAKTPRØVER:
Vinterprøven Sjodalen,Besseggen Fjellpark
(Maurvangen) 3-4/3-07.
Prøveleder. Tor Suleng, 2647 Sør Fron.
Tlf. 612 98592 / 917 12118
Vinterprøven Femund 13-15/4-07 April "Rolf
Sevendals Minneløp" CACIT
Kun 8 partier hver dag.4 VK Partier på Fredag.
Roger Johansen 90156465.

Treningsterrenget i Nordhue / Løten
Åpner ca ultimo mai.
Kontakt Tore Wollan.
20-22 august Sjodalen, Jotunheimtreffet.
Trening med instruktører
Ketil Sagelv og Gro Røsok, 2340 LØTEN
Tlf: 62 59 28 13 Mobil 41 66 04 20
ketil.sagelv@tele2.no

APPORTBEVIS:

Dovrefjellprøven 28 – 29 April 2007

Apportbevis kan tas på: Sommersamlingen i
Femunden, Domkirkeodden
Våre dressurkurs, Våre jaktprøver

Skog og Lavlandsprøver til høsten kommer i neste
utgave.

SOSIALT SAMVÆR/MILJØTILTAK:

UTSTILLINGER:
Vinterutstilling Gjøvik, Kallerudhallen 29. januar
Roger Johansen 90156465
Dommere Per Porsild og Morten Berg.
Skogmuseet, Elverum "Jakt- og Fiskedagene"
Utstilling for stående fuglehunder, gruppe 7.
Åse Skogsrud. Tlf. 62 35 81 64 / 95 76 98 28

TRENING AV HUND:
1. juli i Bårfjell, Engerdal
Kondisjon, lydighetsdressur og søksopplegg.
Kort kjøpes ved "Brakka" på parkeringsplassen.
Ansvarlig: Morten Sørensen / Steinar Sørlie.
Tlf. Morten: 90 93 38 69

13-15 februar Årsfest m/klubbprøve Skotten
Sæter
Ansvarlig: Vigdis Baardseng 61256497 og
Jens Rod Jensen 92605081
Juni 17/6-07 - Domkirkeodden
Valpeshow–apportkonkurranse -apportbevis.
Grilling og mye mer for barn og voksne.
Åse Skogsrud. 62358164.
6 - 8 Juli Sikfest – sommersamling
Ved Femundsvika Gjestestue.
Dressurkurs i Bårfjell, unghundfremvisning,
apportprøve.
Willy Nicolaisen tlf: 63 80 02 56

MEDLEMSMØTER
Årsmøte 14. mars.
Takseringskurs i Januar i Lillehammer/Elverum
Medlemsmøte i Februar
Det vil bli avholdt flere medlemsmøter i distriktene.
Dette blir annonsert i "Rapport", og på hjemmesiden.
Aktivitetsplanen er under stadig oppdatering og
vil bli oppdatert underveis som nye Rapport
utarbeides.
Red.
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Finnskogens flinke frøkner
På den eneste prøva jeg var på i høst på Hjerkinn,
ble det bare en premiering i partiet. For ordens
skyld, det var ikke mangel på sjanser som gjorde at
vi andre vendte premieløse hjem. Ei heller kunne vi
skylde på dommerne, de holdt ut ni timer i terrenget
til sammen med oss. Nei, det var nok heller mangel
på dressur her og der, dessuten var det et mikset
AK/UK parti, så det ble mye støkk gitt.
Nok om det. Den som fikset en premie denne
strålende dagen i fjellet var Nora Sorknes 16 år og
hennes hund Finntorpets frøken Fia 2 1/2 år.
Etter et flott gjennomført fuglearbeide der Fia var i
komplett ro i oppflukt og skudd, fikk hun tildelt en
velfortjent 2.AK. Vi andre gamliser i partiet ble helt
rørt. Det veide litt opp mot våre egne ikke helt på
høyde prestasjoner den dagen, var vi alle enig om.
Fint å se at det er litt ettervekst og for egen regning,
flott at det er ei jente. Nå er vel det siste egentlig
ikke noe poeng snart mer i denne sammenhengen,
men alderen var litt utenom det vanlige. Nora er en
flott representant for fuglehundsporten som bryter
med de fordommer noen måtte ha til at dette er en
uber-macho foreteelse. Heia, heia.
Hun har hatt det fulle ansvaret for treningen av Fia
selv. Fia er for øvrig av eget oppdrett og dette var
første AK start og premie. Bikkja er ikke helt umerritert fra før heller, hun har en 1 Uk , men da var det
far som førte. For Nora var dette første jaktprøvestart ever. Hun har ikke vært på jaktprøve før i det
hele tatt og forteller at hun var en smule nervøs før
første slipp. Nervøs for om Fia skulle oppføre seg
som forventet i fuglesituasjonen. (Som om hun var
alene om den følelsen!) Nå er Nora riktignok godt
”oppdratt” av far som er jaktprøvedommer, men han
var ikke med her.
Nora er født og oppvokst med engelsk settere.
Siden hun var sju år har hun hatt ansvaret for
apport dressuren for alle hundene i heimen. For
tiden har de fire engelsk settere, en som starter i VK
klassen, en i AK og en som ”bare” er på jakt og en
svært ung og lovende tispe. Her har altså eplet ikke
falt så altfor langt fra stammen. Mor jakter, men
deltar ikke på prøver. Nora har faktisk aldri vært på
jakt. Hun har vært skuddredd, men ikke nå lenger.
I 2004 tok hun gull i NM luftbørse. Det smeller ikke
så fælt, men har nå planer om å ta jegerprøven.

Som er kuriositet kan en nevne at Fia også har fått
en bronse i agilyti konkurranse, og som om ikke det
er nok hunder i familien har hun to Tibetanske
spanieler. Hva skal du med dem da, var mitt umiddelbare spørsmål. Fordi hun ville ha en hund som
bare var hennes egen kosehund, svarer hun. Det er
rart med det, men jakthunder har en tendens til å
knytte seg mest til de som jakter med dem. Så fikk
denne igjen hvalper og så ble det en spaniel til i
familien.
Det stopper ikke helt her heller. For på spørsmål om
andre interesser er det riding. Hun bor på et småbruk og der er det foruten nevnte hunder også noen
høner, duer og to hester som skal rides inn. En av
hestene er kvart araber. Fritidsproblemer? Neppe.
Rideinteressen deles med en venninne, men dette
med jaktprøver er det ikke så mange som driver
med sier hun. Det er ”pappa og hun” som er alene
med dette.
”Tok en premie på jaktprøve her om dagen” slår
kanskje ikke så godt an som sjekketriks eller…?
Vi takker for at hun ville stille opp her og ønsker
lykke til videre med mange flotte opplevelser på fjell
og i skogen.
Helene
P.S: Hun har etter starten på Hjerkinn, deltatt i en
høyfjellsprøve til, en i skogen og en lavland, men
ikke med samme uttelling.
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Domkirkeodden 18/6 2006
Vi fikk i år ca 100 besøkende på Domkirkeodden.
I skinnende sol og lett bris, koste vi oss ute ved
Mjøsas bredd i koselig selskap. Rammen rundt
arrangementet var meget bra, slik som det bruker å
være når denne ”gjengen” arrangerer. Inger Johanne
hadde ordnet de rent formelle ting rundt arrangementet. Vi leier område av Hedmark museum, så alt
det papirmessige må en ha i orden.
De andre medarrangørene med Åse i spissen trenger
en stor honnør for sitt arbeid. Det var salg av kaffe
og hjemmebakte kaker. Åse fylte forøvrig 65 år for
kort tid siden, vi gratulerer så mye med dagen.
En alltid blid og omgjengelig Arne Dillerud dømte
valpene med stor entusiasme og dyktighet. Arne har
dømt valper i mange år. I år hadde han også 7 forskjellige raser å holde styr på.

Vinneren av valpeshowet ble Chavalier King Charles
Spaniel Sara med fører Berit Sveen. Nr 2 ble ES
Marco med eier Frank Iversen. Vi gratulerer og
ønsker lykke til videre med utstillinger.
Etter dette var det barn og hund, de 3 som var
påmeldte fikk prøve seg i ringen. Alle fikk premie
etter en meget god innsats, deltagerne var meget
godt fornøyd med innsats og premier.
Som avslutning på dagen arrangerte vi apport
konkurranse. 4 meldte seg på. Rune og Iver tok
hånd om denne. Vinner ble Breton Assi tilhørende
Steen Martinsen. GS Ardeks Rogg til Steinar Bøe
ble nr 2.
Vi takker alle deltakere og arrangører for en fin dag
på Domkirkeodden.

Dommer Arne Dillerud med vinnere.
Sara og Marco med førere.

Nederlandsk andehund.

Stor trivsel under arrangementet.

Nr 2 på valpeshowet ES Marco med fører Charlotte.

Gordon Setter, Irsk Setter, Engelsk Setter.
Foto: Iver Melby

Her grilles dagens fangst.
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Sjodalen –
Maurvangen
03.-04. mars 2007
Maks 4 partier hver dag.
UK – AK – VK
VK-lørdag
Hedemark og Oppland FK sin vinterprøve i Gudbrandsdalen
vil i år bli avholdt i Sjodalen den 3. og 4. mars. Prøvens hovedkvarter er Besseggen Fjellpark Maurvangen.
Påmelding:
Hedmark og Oppland Fuglehundklubb
Tor Suleng,
2647 Sør-Fron
Tlf.: 61 29 85 92. Mobil: 91 71 21 18
Innkvartering:
Besseggen Fjellpark Maurvangen, tlf 61 23 89 22,
post@maurvangen.no.
Startkontingent:
Kr. 325,- til konto nr.: 2095 06 14634

Påmeldingsfrist 10. februar.
EDB-prøve
Besseggen Fjellpark
Maurvangen
http://www.maurvangen.no/

Velkommen til stor opplevelse på Maurvangen !
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Sikfesten 2006
Sikfesten i år ble flyttet fra Femundsvika Gjestestue
til Femundstunet. Vi som var i arrangementskomiteèn var litt bekymret for det nye stedet, for på
Femundsvika var vi blitt husvarme med Knut og
Raja. Da vi fikk høre den var solgt, ble vi bekymret.
De nye stilte ikke de forventningene slik som vi
hadde til Raja og Knut. Så da bestemte vi oss for å
flytte over til Femundstunet. Vi som arrangører fikk
ros av de fremmøtte om stedet, og det er vi og dem
som driver Femundstuner veldig glad for.
Nå skal vi ikke skrive mer om dette, men komme
tilbake til det skifesten dreier seg om.

–røket sik, spekemat med tilbehør. ”Vi kan nesten
ikke ha det bedre.”
Utover kvelden ble det foretatt loddsalg og der vil vi
også få takke dem som var behjelpelige med dette,
Til gevinster hadde vi fått inn 33 gevinster.

Fredag 7/7:
Grillen var varm, og mange kom til stedet som vi
hadde fått anvist. Her satt vi og grilla og prata utover
kvelden. Det ble også tatt opp påmelding til
Instruksjonsparti.

Til slutt vil jeg takke alle som kom til dette arrangementet, for hadde det ikke vært for dere så vet ikke vi.

Lørdag kl: 09.00
Instruksjonsparti ble også dette året instruert av Odd
Hansen. Det var fem deltagere med. Disse hadde en
fantastisk værgud med seg, det hadde også de som
gikk i terrenget på egenhånd.

Søndag:
Aportbevis.
Dette ble også instruert av Odd Hansen.
Her var det 4 hunder som meldte seg på, og 2 av
dem bestod.

En takk til dere som var med.
Morten Sørensen m/frue
Odd Hansen
Einar Sylte
Vigdis Bårdseng
Anders Larsen
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Lørdag kl: 16.00
Utstillingen ble godt bedømt av en kjent Hed-Opp
man med navn Einar Sylte, og med ringsekretær og
skriver Vigdis Bårdseng. Det var seks unghunder
med, fra 3 1/2 mnd til 15 mnd med Best in show
hund på 5 mnd. G.S Ronja.
Barn og hund ble bedømt av Anders Larsen. Her var
det med 4 hunder, og her fikk alle sammen 1 pr. Litt
senere på lørdagskvelden ble det grilling og røyking
av sik.
Her vil vi få takke Morten Sørensen m/frue, for all
hjelp som dem har bistått med. Det var grillet sik

Formann Iver Melby med livets vann til Willy
Nicolaysen.

Våre sponsorer:
Eukanuba v/Petter Steen
Alukonsult v/Rolf Bredesen
Brenders v/Lene Fjeld
Parfym og Bijouteri v/Ida Dybdal
Mobildata v/ Hans Petter Nicolaysen
Elektronytt v/Hans Petter Nicolaysen
Klart svar v/Hans Petter Nicolaysen
Hadde det ikke vært for våre sponsorer så hadde
ikke dette gått.

Tidlig krøkes, Lena med Martin som får sine dråper,
bak Willy med sine…..

Sikfesten 2006
Vi vil også sende en takk til Femundstunet for et
godt samarbeide.
Takk til dere alle og velkommen til neste år.
Hilsen fra Nora og Willy.
Takk for denne gang.

Flott grillplass ved Femund.

Morten Sørensen som ”grill sjef”.
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Vinner av valpeshowet Nina Pedersen med GS Ronja, Fra barn/hund, dommer Anders Larsen.
dommer Einar Sylte.

Vigdis Kavli og Berit Skaug med sikbordet.

Rasespredning blant de beste ved valpeshowet.
Alle foto: Hallgeir Henriksen

ÅRSFEST Hed-Opp FHK
MED KLUBBPRØVE

Skotten Seter 13.-15. februar 2007
Vi vil med dette ønske velkommen til vår tradisjonsrike årsfest.
Arrangementet holdes ved Skotten Seter.
Nærmere bestemt på Ringebufjellet.
Full pensjon kr. 1350,- pr.person.
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Lørdag vil det avholdes klubbprøve, med finale lørdag kl. 15.00.
Dette er en fin mulighet til å få prøvd hundene før vinterens
prøvesesong starter.
Startkontingent klubbprøve kr. 150,Om kvelden vil det serveres festmiddag der godt humør,
gode historier og andre kreative innslag vil få utløp.
Ring og bestill overnatting på Skotten Seter.
Skottenvegen 2630 Ringebu 61 28 49 19
Husk bur til hundene !!!
Påmelding til klubbprøven.
På Skotten seter den 13. om kvelden.
Spørsmål / informasjon
Vigdis Baardseng 61256497
Jens Rod Jensen 92605081
Festkomité består av styret og utvalgsledere.

Hedemark og Oppland Fuglehundklubb ønsker velkommen.

Rolf Sevendal’s
Minneløp
13.-15- april 2007
UK – AK – VK
m/CACIT
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Påmelding:
Hedmark og Oppland Fuglehundklubb
Roger Johansen, 2847 Kolbu
Tlf. 61 16 79 07 / 90 15 64 65

Innkvartering:
Johnsgård Turistsenter Tlf. 62 45 99 25

Startkontigent:
Kr. 325,- til kontonr.: 1822 03 10554
Påmeldingsfrist 15. mars
EDB – PRØVE

Velkommen til vårens vakreste
eventyr i Femund !!!!

Rasenprøven 2006
Rasenprøva 2006 – no ei av Noregs største
apportprøver
Helga 29. og 30. juli gjekk årets Rasenprøve av
stabelen. Vi kan med glede konstatere at vi no
berre er blant Noregs største apportprøver – ikkje
lenger den største. Den tittelen kan no Holleiaprøven skilte med, men vi kjem knallhardt tilbake
neste år!!

Beste AK hund KLML Karius.

I år skulle deltakarane konkurrere i to øvingar der
den eine var dressur/fart og den andre var apport
av kanin i agility”pølse”. Fleire av hundane tapte
poeng på dressurmomentet og til slutt var det KV
Teia som stakk av med førsteprisen. Ein god nr 2
var KW Garbus Pompel og Andre Tødenes som
hadde teke turen frå Sunnmøre.

Glad vinnar av elitekonkurransen Margrete Aas og
KV Teia.
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Beste hund
Vart KLML Fosseberget’s Karius til Roar Hansen
eit poeng før KV Nords Å Bora til Einar Malm og
KV Aasatruas Teia til Per Aas som tredje beste
hund.

Beste UK hund IS Vikki.

Resultat lagkonkurransen
I lagkonkurransen stiller 2 AK hundar og ein UK
hund. I år gjekk NVK-Oslo/Akershus heilt til topps
følgt av kleine münsterländerlaget og NVKBuskerud/Trøndelag.
Resultat elitekonkurransen – vinnar: KV Aasatruas
Teia og Margrete Aas.

Glad vinnar av elitekonkurransen Margrete Aas og
KV Teia.

Mette Ulvestad, prøveleiar

Rasenprøven 2006
Premierte hundar på Rasenprøva laurdag
Rase, namn UK
Eigar/Førar
B Valium
Anne-Lise Vedeler
SV Stakkhaugen’s D-Ronja
Jan T. Skjørshammer
KV Sør Holleias Atv Tyri
Henning Hanto
ES Hovdmyra’s Ski-doo
Lars A. Borsheim
IS Tydalens U-Vikki
Thorben Betten
SV Schou Fenris
Elise Schiøtz
SV B Ronja
Erling Foyn/Ole Foyn
GML Edgard
Bjørn E. Larsen
SV Stakkhaugen’s Diva
Lisa Fasseland
SV Birk
Therese T. Corneliussen

Vann
10
10
9
9
8
8
6
7
5
5

Søk
10
10
9
9
10
10
6
10
10
8

Total
90
90
81
81
80
80
54
75
65
57

Premie
1 UK
1 UK
1 UK
1 UK
1 UK
1 UK
2 UK
2 UK
3 UK
3 UK

Beste UK hund laurdag vart både B Valium
til Anne-Lise Vedeler og SV D-Ronja til
Jan T. Skjørshammer. Begge unghundane var
født 1. oktober.

15

Rase, namn AK
KLML Fosseberget’s Karius
KV Aasatruas IBT Teia
KV Njords Å Bora
SV Leidangens MY
IS Kvikneskogen’s Pan
SV Rondeslottet Quick Silver
KV Aasatruas KTB Halka
KV Tierbuas Zimba
KV Shilo
KLML Lokkeberget’s Giggs
KV Aasatruas Veia
GML BB King
KW Garbus Pompel
KV Lierdalen’s Black-Pepsi
SV Mogop’s Snerta

Eigar/førar
Roar Hansen
Per Aas
Einar Malm
Jan Karlsson
Per-Erik Olsen
Randi Schulze
Per Aas
Dag Vestad
Violet Andersen
Thommas Hammerstad
Jan H.Eriksen
Bjørn E. Larsen
Andre Tødenes
T. Rontèn/A.Simensrud
Bjørn A. Bredesen

Vann
10
9
9
10
10
8
10
10
9
9
7
7
8
5
8

Spor
10
10
10
9
8
9
10
6
8
6
10
7
7
10
4

Søk
9
10
10
8
9
8
6
10
7
9
7
8
6
9
9

Total
126
125
125
118
118
108
114
114
105
105
103
95
92
111
92

Premie
1 AK
1 AK
1 AK
1 AK
1 AK
1 AK
2 AK
2 AK
2 AK
2 AK
2 AK
2 AK
2 AK
3 AK
3 AK

Rasenprøven 2006
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Premierte hundar på Rasenprøva søndag
Rase, namn UK
Eigar/Førar
Tydalens U-Vikki
Thorben Betten
KV Rugdelias NMJ Nikko
Ivar Ekenes
GML Edgard av Hundrem.s
Bjørn E. Larsen
ES Hovdmyra’s Ski-doo
Lars A. Borsheim
SV Stakkhaugen’s D-Ronja
Jan T. Skjørshammer
SV Stakkhaugen’s Diva
Lisa Fasseland
B Valium
Anne-Lise Vedeler
KV Sør Holleias Atv Tyri
Henning Hanto
SV Birk
Therese T. Corneliussen
SV B Ronja
Erling Foyn/Ole Foyn

Vann
10
10
8
8
8
9
8
9
7
6

Rase, namn AK
KV Aasatruas IBT Teia
KLML Fosseberget’s Karius
KV Njord`s A Bora
KV Aasatruas KTB Halka
IS Kvikneskogen’s Pan
KV Tierbuas Zimba
SV Leidangens Mira
SV Leidangens MY
KV Lierdalen’s Black-Pepsi
KV Schou Atz Bonny
KLML Lokkeberget’s Frida
KV Aasatruas Veia
KLML Lokkeberget’s Giggs
LV Fjordlandets Evo
KLML Don Silver

Vann
10
10
10
10
10
10
9
10
8
10
10
7
10
10
5

Eigar/førar
Per Aas
Roar Hansen
Einar Malm
Per Aas
Per-Erik Olsen
Dag Vestad
Jan Karlsson
Jan Karlsson
T. Rontèn/A.Simensrud
Willy Bråthen
Pål Thoresen
Jan H.Eriksen
Thomas Hammerstad
Hanne Solem
A. Slettvoll/G. Slettvoll

Søk
10
10
10
10
10
8
9
7
9
4

Spor
10
10
10
10
9
10
10
9
10
8
10
10
7
5
5

Fleire bilete frå prøva finn du på www.vorsteh.no – Hedmark/Rasenprøva.
Velkomne på prøva 28. og 29 juli 2007!

Total
90
90
80
80
80
77
76
73
71
46

Søk
10
10
10
9
10
9
9
8
9
8
7
7
10
8
7

Total
130
130
130
126
126
126
121
118
116
114
118
103
118
102
73

PremieIS
1 UK
1 UK
1 UK
1 UK
1 UK
1 UK
1 UK
2 UK
2 UK
3 UK

Premie
1 AK
1 AK
1 AK
1 AK
1 AK
1 AK
1 AK
1 AK
1 AK
1 AK
2 AK
2 AK
2 AK
3 AK
3 AK

Dovrefjellprøven
28.-29. april 2007
Kun UK – AK !!
Påmelding:
Hedmark og Oppland Fuglehundklubb
Ludvig Gråterud,Ystlund, 2665 Lesja
Innkvartering:

Startkontingent:
Kr. 325,- til kontonr.: 5082 05 95219
Påmeldingsfrist 11. april.
EDB-prøve

Velkommen til stor opplevelse
på Dovrefjell!
NB! Med forbehold om at denne blir godkjent.
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Elverumsutstillingen
Elverumsutstillingen 12 august 2006
300 hunder var påmeldt til denne utstillingen i år.
I gruppe 7 var det 92 påmeldte. Harald Aune var
dommer for fuglehundene. Rasene var jevnt fordelt, i de senere år har det vært en del Italiensk
Spione på våre utstillinger. Ansvarlig for Hed/Opp
var Åse Skogsrud, vi takker igjen Åse og hennes
hjelpere for en vel utført jobb.
Årets sponsorer var: Biri Laft, Fjeld Hundesenter,
Elverum Smådyrklinikk, Gjøvik Dyreklinikk,
Løten Bygdesag, Furnes Almenning,
Løten Bygdealmenning, Tropehagen Zoo Elverum
og Eukanuba.
Vi takker disse for at de er med og sponser oss.
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BIR resultater ble som følger.
B. Vestløkkas Atetra 1AUK AUKK HP
ES: Bekkensetras Tiny 1 AK CERT BIR BIG BIS.
GS: Koboltåsens Tara 1 AK CERT.
IS: Elevnhous Zevs 1 AK Hp Ck
KL: Rødhammarns Ronja 1AK CK.
I Spione: Niwamis A Nicci Flo 1JK JKK HP.
P : Karacains Micko 1 AK CK
KV: Nuppi Tuppi Snuppa 1JK JKK HP CK.
SV: Austbakkens Ø Mocca 1AK CK.

Knut og Tiny.

Eier - Finn Knutsen. Porsgrunn
Eier - Hilde og Knut Albeck. Hagan
Eier - Kirsten Marie Lindstad. Elverum
Eier - Ruth R Heggeland. Stjørdal
Eier - Arne Løvås. Trysil
Eier - Wenche Fjeld. Hamar
Eier - Synnøve Lonebakken. Brøttum
Eier - Odd Evensen. Hernes
Eier - Arnfinn Holm og Bente Hansen

Årets jakt hund ble også kåret under Jakt og Fiskedagene.
Årets jakthund ble Berkjestølens Hi-Treff. Eier er Ingvar og Tove Rødsjø. Bjugn.
Vi gratulerer alle med sine hunder og ønsker alle lykke til videre med sine hunder.
Elverumsutstillingen 12.-13. augus 06.
Våre flinke dommere var Harald Aune og Trygve
Heyerdahl. Vi samarbeidet med harehundklubben.
Trygve dømte harhund + fuglehund. På grunn av
lite påmeldte hunder. Hed-Opp medlemmer: Still
opp neste år! Utstillingens vakreste hund var
engelsk setter Bekkesetras Tiny. Eiere Hilde og
Knut Albeck Hagan.
Søndagens valpeshow med trofaste Arne Dillerud
som dommer. Han uttalte at det var meget høy
kvalitet på valpene.BIG gruppe 7, Irsk setter
Vinjelias Beretta King, eiere Stine Thorshaug og
Stig O. Snåsen, Vinjeøra.
Takk for all hjelp. Takk til Eukanuba for god
sponsoravtale.
Åse Skogsrud

Stine, Arne og King.
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Vann og spor også for Hedmarkinger
Apport trening og konkurranse er en både nyttig,
morsom og spennende aktivitet som tydeligvis
passer de fleste fuglehunder bra. Derfor burde
flere trene mer apport for å stille opp på dette. Det
avvikles ca. 26 prøver årlig fordelt på rene vann
og spor og fullkombinert. De avvikles fortrinnsvis
i sommerhalvåret. En av de største går i nærområde dvs. på Rasen sist i juli. Der er det også lag
konkurranse. Medlemmer av Hed. Opp. er gode
medhjelpere på denne prøven. Derfor hadde det
vært moro om klubben også kunne stille eget lag.
Det trengs bare 2 AK og 1 UK hund. Presenterer
her kravene i henholdsvis UK og AK i håp om at
flere lar seg inspirere til å delta, og at vi kanskje
har et Hed.Opp. lag der i 2007!
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Mange av de engelske rasene elsker vann. Her
engelsksetter under vannapport av måke. Foto RS.

KRAVENE PÅ VANN OG SPOR PRØVER
VANN:
UK
Fugl kastes fra land og ut på dypt vann. Hunden
må svømme. Må bringe viltet på land for godkjenning (måke/and).
AK
Dette utføres ved apport av en fugl(måke/and)
som umiddelbart etter skudd kastes fra en båt
minst 50 meter fra startstedet. På veg mot fuglen
skal hunden forsere et våtmarksområde. Den del
av strekningen hunden må svømme skal stå i forhold til prøveområdets beskaffenhet, slik at den
samlede vanskelighetsgrad er mest mulig lik fra
prøve til prøve. Viltet må bringes til fører for godkjenning

Appport trening kommer godt til nytte. Her strihår
på jakt i Pasvik. Foto Hans Nordhus.

SPOR:
UK har ikke spor.
AK
Dette skal være minst 200 m. langt og ha minst 3
stk. retnings forandringer. Hunden kan føres frem
til start i line. På kommando skal hunden selvstendig finne begynnelsen på sporet som befinner
seg i en firkant minst 20 m. fra startstedet. Fører
skal hele tiden oppholde seg på startstedet.
Hunden skal følge sporet selvstendig og fremme
ved viltet gripe dette uten spesiell kommando og
raskt vende tilbake til fører og avlevere.
Vanligvis ser vi ikke hunden fra vi slipper den og
før den er tilbake med rypa.
Brukes vanligvis tint rype.
SØKAPPORT
I Søkapport skal hundens evne til å lokalisere og
apportere småvilt som ikke har etterlatt seg spor
prøves. Apportobjektet legges ut i terrenget slik at
det ikke er synlig fra standplassen, og uten at
fører eller hund har kunnet observere utlegger.
Videre må utleggingen skje på en slik måte at
hunden ikke bruker utleggerens spor til hjelp med
lokaliseringen av viltet. I AK er a avstand fra
standplassen til apportobjektet skal være ca. 50
meter i UK ca 20m. Det skal ikke blåse medvind
fra standplassen til apportobjektet.
På kommando skal hunden ved utnyttelse av
vinden avsøke det anviste terreng, lokalisere viltet
som deretter gripes og avlevers til fører på en
grei måte.

Vann og spor også for Hedmarkinger
UK
Det benyttes her 1 apport objekt som legges ut i
medvind ca. 20 m. ut.
Vanligvis tint rype. For å godkjennes må hunden
bringe denne til fører.
AK
Det benyttes her 2 stk. apport objekter. Avstanden
fra standplassen til apport objektene skal være
minst 50 meter og avstanden mellom dem minst
10 meter. Prøveområdet skal dels være åpen
mark, dels tettere vegetasjon. Det skal ikke blåse
medvind fra standplassen til apport objektene. For
å kunne godkjennes må hunden bringe begge
apport objektene til startstedet hvor de avleveres
til fører.
Samtlige øvelser må beståes for å få en premie i
Apport.

SAMLEKOMBINERT
Premien i apport kan slåes sammen med en
vanlig premie oppnådd på felt dvs. skog, lavland
eller høyfjells prøve samme året. Du får da en
samlekombinert premie.
Dette i motsetning til fullkombinert hvor både
apport og felt taes på samme prøven.

For å stimulerer til ytterligere deltagelse hadde det muligens vært en ide
å også kåre årets hund i kombinert?
Randi Schulze - RS
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De fleste fuglehunder trives med apport trening . Undertegnede forbereder ”sommer undervisning”.
– Apport i Mjåvatn. Foto RS.

ANNONSEPRISER «RAPPORT» 2007
2 spalte 1/1 side
kr. 750,2 spalte 1/2 side
kr. 375,2 spalte 1/3 side
kr. 300,1/2 side omslag bak 2 farger
1/2 side omslag bak 4 farger
Vedlegg brosjyre/reklame 900 eks.
Valpeannonser

Årsabonnement
Årsabonnement
Årsabonnement
Årsabonnement
Årsabonnement
Pr. nummer

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2200,1100,900,4000,6000,6000,200,-

Det er ikke flaut.........
Det er ikke flaut å søke hjelp (før det er for sent).
At bikkjer er unike individer har vel de fleste som
har hatt mer en ei erfart. Noen er relativ lettdresserte, noen er det slettes ikke, men har stor
egenvilje eller hva vi nå skal kalle det. Ytre faktorer som treningsmuligheter, tid, egne kunnskaper
(eller mangler) og kanskje personlighet, er vel
heller ikke uten betydning når en skal dressere
bikkja si til å bli en duganes jaktkamerat. Står en
der i myra og gauler drøvlen sår etter ei bikkje
som gang på gang forsvinner med de hvite vinger
utover lia, er altså min påstand at det ikke er flaut
å be om hjelp. Det finnes folk med nær sagt alkymiske egenskaper, som kan gjøre gull av gråsten
(nesten) eller gjøre en fuglehund som oppfører
seg som en støver til å bli en fuglehund som oppfører seg som det den er ment for. Det er faktisk
en vel anvendt investering dersom en har et visst
ambisjonsnivå.
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Vi har i tidligere rapport omtalt medlemmer i
HedOpp som bedriver fuglehundtrening på et
profesjonelt nivå. I den anledning har jeg besøkt
Femund jakt og fuglehundskole i Sømodalen. Jeg
har benyttet deres fasiliteter tidligere – trening på
Sollerøya. Da var det andre drivere der. I dag er
det Knut Østmo og Berit Riise som råder grunnen.
Stedet har lang historie som treningssenter for
fuglehunder og instruktører. Det ble først startet
opp i 1986 som et A/S og var et kurssenter for å
utdanne fuglehundinstruktører. Målsettingen var å
sette instruktørutdanningen i system. Det var det
første i sitt slag her i landet med dressører fra
Statens hundeskole i Skellefteå. Da dette ikke gikk
i lengden, kjøpte Engerdal fjellstyre det med intensjoner om at dette skulle bevares som det det var
ment for. Flere har leid og drevet stedet opp igjennom åra. I 1996 fikk Knut Østmo muligheten til å
leie det. Han avbrøt til og med en utdanning innen
miljøteknologi på HH avd Blæstad for å satse her.
Etter hvert fikk han muligheten til å kjøpe stedet
slik at han kunne drive det som han ville, bl.a.
trengtes det noe utvidelse.
Knut Østmo er fra Drevsjø, ikke så altfor langt
unna, og har fått jakt og hunder inn med morsmelka. Han har gått instruktør kurs, arbeidet med
egne jaktbikkjer og på den måten opparbeidet en
solid kompetanse innen feltet fuglehunddressur
og jakt.

Han driver i dag stedet
sammen med Berit
Riise, opprinnelig fra
Elverum. Hun har hatt
fuglehunder de siste
åtte årene. Stedet
ligger perfekt til i høyfjellsomgivelser. Det er
kort avstand til treningsfeltet HedOpp har i Bårfjell og hundeskolen
disponerer Sollerøya midt i Femunden. Det
befinner seg ikke så langt unna der du svinger av
til Johnsgård og ligger så å si midt i terrengene
som benyttes under RS minneløp. Men du må
reise et stykke for å få tak i søndagsaviser her
oppi altså. (Snakker av erfaring) Du er ikke plaget
av altfor mange naboer her og dermed plager du
heller ingen med litt hundeglam i ny og ne.
Anlegget har kapasitet til å ta imot16 bikkjer om
gangen og har store inngjerdede lufteområder. Til
dressering er det begrenset til 4-5 i slengen. Å få
jobbe med hobbyen er en drøm sier Knut, men
det er ikke noen vanlig ”ni til fire jobb”.
Det de kan tilby er å ta bikkja di i full pensjon og
rett og slett få den i stand i en fuglesituasjon. Til
det trenes det på duer. Utfordringen sier Knut, er
å kunne ”lese” bikkja og til det kreves en del
erfaring. Det er ikke bare bikkja som skal forstås,
dette gjelder like mye eierne, for at det skal ende
opp som et godt samspill mellom eier og hund.
Det skal ikke så mye fantasi til for å få en forståelse av dette kan by på utfordringer. Det er sikkert
lettere å be folk om å slutte å røyke eller slanke
seg, enn å si et par sannhetsord om hvordan du
håndterer bikkja di.
Hundeskolen arrangerer kurs for viderekommende
med dressur på RIOS. Det arrangeres også rene
jentekurs. Dette er noe Berit brenner for. Det er
blitt mer vanlig og absolutt akseptert at jenter
jakter i dag, men det er fortsatt slik at det noen
ganger er greit å bare være jenter tilstede når
emnet er jakt og hundetrening. At det er slik kan
like gjerne ligge hos jenter selv som at gutta ikke
aksepterer det feminine inntog på denne erke
manns dominerte arena. Sjargongen er ofte forskjellig, ikke minst. At det bare er jenter tilstede
gjør at disse slipper seg mer løs og dermed får
mer utbytte av kurset mener Berit.
Her er i alle fall et tilbud til mange.

Det er ikke flaut.........
Fuglehundklubber leier seg også tid og plass i
anlegget som inkluderer trening på Sollerøya.
Sollerøya er et eldorado som vi tidligere har
rapportert ifra. Det er en jevn tilgang på kunder
kan de fortelle, til tider er det temmelig hektisk.
De tar også imot hunder for ren kennelplassering.
Høysesongen er fra februar til ut april, og juli frem
til jakta. Det er ikke minst mye arbeid å vedlikeholde anlegget, renhold, lufte og kondisjonstrene
hundene.
De siste årene har de hatt ferievikar slik at de kan
ta seg litt fri og bruke tid på egne hunder. De
teller hele 6 stk, fra 3 mnd til 12 år. Alle Gordon
settere som de også driver oppdrett av. Rasen er
mer eller mindre tilfeldig valgt, men har en først
begynt med en rase og blir kjent med denne er
det greit å fortsette med den. I og med at det
jaktes ganske mye både i Norge og Sverige, får de
testet emnene sine godt. De ønsker først og
fremst å få fram gode og stabile jakthunder.
De er selvfølgelig ofte deltagere på jaktprøver.
Fem av hundene er premiert og 3 stiller i VK

klassen. Nest siste skudd på stammen, Humla
Suse, stiller i UK og er kvalifisert for årets derby.
Bualias Sensi fikk 3 VK i NM høyfjell fin 05 og
Føyka er både Norsk og Svensk jakt Champion, og
Elektra stiller også i vk. De går mest på vinterprøver fordi høstsesongen er så kort og i forkant
av den er det mest hektisk på hundeskolen.
Men hva er igjen av hobbyen når den er blitt til
jobb, sjøl om dette er drømmen? Blir en ikke
dr..lei bikkjer innimellom, i alle fall deres eiere?
Skulle så skje har de andre atspredelses muligheter. Da tar Knut fiske stanga fatt og fanger seg
en forrett eller to. Helst fluefiske, sånn ”catch and
release”. En helt uforståelig syssel spør dere
meg. Hæh!?! Sleppe fisken uti att? Da må en
være temmelig matlei. Eller fått for mye fisk
tenker jeg.
Vi ønsker i alle fall lykke til videre med hundeskolen og ikke minst i derby.
Vil du ha mer info og har tilgang på nett kan du
taste www.femundhund.com
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Skogsfuglprøve i Løten
Skogsfuglprøve i Løten 2. og 3. september 2006
Vi var veldig spente lørdag morgen på hvordan
dette ville bli, da vi skulle arrangere prøve på et
nytt sted. Kjentmennene fra Løten Jff hadde
taksert terrengene på forhånd og sa de var
lovende. Vi var dermed sikre på at prøven hadde
gode utsikter til å bli vellykket. Været var fint, men
dog med noe tåke fra morgenen av.
Jeg og Arne Foskum (datakyndig og GS-mann)
hadde det bra i den fine peisestua på Budor
Gjestegård, som var prøvens sekretariat. Vegg i
vegg hadde vi egen kafé og like i nærheten et eget
hus til overnatting for dommere, kjentmenn og
prøvens ledelse.

Tommy Andersen med dame, kjentmann Roar
Lundby, kjentmann Knut Stian Myklevik og prøvelederassisten Arne Foskum.

Jegermiddagen ble inntatt på Budor Gjestegård,
hvor vi hadde invitert formannen i LJFF, dommere
og kjentmenn, samt de av deltakerne som ønsket
å være med. Vi hadde plass til mange flere. Takk
til personalet for god mat og flott servering.
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Kjentmann Knut Nilsen, stående formann i LJJF
Oscar W. Nilssen, Arne Løvås skjult, dommer
Stein Sorknes, Nora Sorknes.

Søndag startet med regn, (Rena hadde nest
største målte regnmengde i historien) det fortsatte med regn og det endte med regn. Heldigvis
reddet SV Leidangens Marcko ved Eivind
Bjørklund dagen med en 2. AK. Uten så store
regnmengder er jeg sikker på at langt flere ville ha
lykkes denne dagen. Ved telling i etterkant hadde
det vært minimum 70 fugler på vingene. Fordelt

Budor Gjestegård og kringliggende terreng er som
skapt for å avholde skogsfuglprøver. Det er foreløpig lite ulv i området og vi ønsker elgjegerene
lykke til i elgjakta.
Da deltagere og dommere var ferdig for dagen
lørdag, hadde vi fått en 1. AK, GS Fjellhvils Silva
ved Eva Kragnes/Stein H. Bystad og 2. AK til KLM
Rødhammerns Ronja, ved Arne Løvås.
Dommere og deltagere skrøt av gode terrenger og
godt med fugl. De hadde alle hatt en fin dag i
skogen.

Opprop kjentmann Knut Nilsen og dommer
Ragnar Larsen.

Skogsfuglprøve i Løten
på 23 hunder, der nesten alle hadde en eller flere
muligheter, må dette være bra.
Grunnet dommermangel måtte jeg avvise mer enn
20 ønsker om start på prøva.
Jeg takker spesielt Løten Jeger- og fiskeforening
som tok initiativ til prøven og stilte med terrenger
og kjentmenn, Budor Gjestegård med god service
og meget god mat (reis dit på søndager og opplev
middagsbufféen til kr 145,-) og Felleskjøpet med
labb hundefór som sponset oss med fórpremier.
Johnny Engen

Premieutdeling Arne Løvås 2. AK KM
Rødhammerns Ronja, gratulerers av prøveleder
Johnny Engen.
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Premieutdeling. Svein Bråthen, 2. AK SV
Leidangens Marco.

Våre hovedsponsorer:

Premieutdeling Eva Kragnes, 1. AK GS Fjellhvils
Silva.

Nye Hed-Opp Cup!
Nye regler HED – OPP Cup fra 2006
Reglene er følgende:
Det arrangeres en cup for hele prøveåret, og
det deles inn i følgende klasser:

Tillegg for Cacit/Reserve Cacit/ ÆP skog
= 5 poeng
Tillegg for CK = 3 poeng

Hed – Opp Cup UK.

Premier oppnådd i finale i to-dagers VK eller
semifinale i tre-dagers VK git 1 poeng ekstra.

Hed – Opp Cup AK
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Hed – Opp Cup VK

Premiering oppnådd i finale i tre-dagers VK
gir 3 poeng ekstra.

Det gis poeng for alle jaktpremier etter
følgende skala:

Vinner av NM-konkurranseer får 10 poeng
ekstra.

UK:
1. UK = 3. poeng
2. UK = 2. poeng
3. UK = 1. poeng
Plassering i høystatusløp: 6 – 1 poeng
(1. premie 6, 2. premie 5 osv) Dette gjelder
for Artic Cup, Rjukan GP, Forhus Open, Sør
Norsk unghund mesterskap, Norsk derby
kvalifisering og semifinale. Premiering i
Norsk Derby Finale gir 3 poeng ekstra.
Vinner får 10 poeng ekstra.

En jaktpremie er kun tellende i Hed – Opp
Cup dersom den er meldt til Hed – Opp sin
sekretær senest 3 dager etter prøvens siste
dag.

AK:
1. AK = 3. poeng
2. AK = 2. poeng
3. AK = 1. poeng
VK:
1. VK = 6. poeng
2. VK = 5. poeng
3. VK = 4. poeng
4. VK = 3. poeng
5. VK = 2. poeng
6. VK = 1. poeng

Ved innmelding av resultat skal følgende
oppgis:
Hundens reg. nummer
Hundens navn
Navn på hundens foreldre
Premiegrad
Dato og sted for oppnådd premie
Navn på eier.
De innmeldte resultatene vil danne grunnlag
for kåring av Årets AK-UK og VK hund i HedOpp. Her vil de 5 beste resultatene gjennom
året bli brukt som beregningsgrunnlag.
RESULTATER LEVERES TIL SEKRETÆR
GUNN RAMSRUD
E-post: sekretaer@hedopp-fhk.no

Mjøsprøven I 2006
Den 14 og 15 oktober ble Mjøsprøven I avholdt.
Det ble sendt ut 1 VK og 3 kvalitets partier på
lørdag og 3 kvalitets partier på søndag. VK’en ble
en spennende affære. Når dagen var omme var
det 5 premierte hunder. Vinner ble SV Quick
Silver og på andre plass kom P Set Point Chott.
Begge fikk for øvrig CK. I kvalitet må det nevnes
at IS Red Garlies Escargo og KV Veolias Freke
begge fikk 1 AK. Vi i prøvekomiteen vil for øvrig
gratulere alle premierte så mye. Vi vil også takke
dommerne Stein Sorknes, Knut Grindstuen, Bård

Berntsen, Iver Melbye, Morten Jensen, Ole Hagen
for at dere stiller opp og tar vare på våre deltakere
på en utmerket måte. Må også få rette en stor
takk til Gry Bodil Ås som var prøve sekretær.
Dette var en jobb som ble utført på en meget god
måte. Håper du stiller opp ved senere anledninger. Klubben trenger sårt slik ekspertise.
For prøvekomiteen
Rune Frankmoen

SV Rondeslottets Quick Silver

Randi Schulze

1.VK m/CK

P Set Point Chott

Einar Engh

2.VK m/CK

KV Bakgårdens Sif

Per Olai Stømner

3.VK

KV Bakgårdens Fob

Per Olai Stømner

4.VK

IS Sæterelvas Tyra

Marit Brath Lund

5.VK

IS Red Garlics Escargo

Agnetha Andersson

1.AK

GS Storm

Hege Leigland Libakk

2.AK

ES Heimfjellets Tassen

Kenneth Nordseth

2.UK

KV Veolias Freke

Gerd Inge/Knut Huse

1.AK

GS Lyngrabbens Tinka Too

Tore Wollan

2.AK

LV Fjordlandets Erja

Gunnar Klingwall

3.AK

IS Snusklettens C-Flyd

Audun Martinsen

2.UK

P Kjøniks Zorro

Sverre Stenersen

3.UK
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Foto: Atelier Klingwall

Nøl ikke med å kreve erstatning
Advokat
Svein-Harald Foss

NØL IKKE MED Å KREVE ERSTATNING
FOR HUNDEN
Gordonsetteren Lotte måtte avlives etter mislykket
veterinærinngrep. Etter krav fra advokat erkjente
klinikkens forsikringsselskap ansvar, og utbetalte
kr. 151.000,- til hundeeieren.
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Kravet mot veterinærklinikken ble oversendt til
klinikkens forsikringsselskap. Selskapet sendte
saken videre til professor Jon Teige for å få
vurdert hvorvidt det var utvist uaktsomhet ved
behandlingen.
Professor Jon Teige skriver at skaden dreier seg
om en hund som den 24. oktober fikk fjernet
analsekkene ved et operativt inngrep utført av en
navngitt veterinærklinikk. Den 29. oktober kom
hunden tilbake til klinikken da et par av stingene i
venstre operasjonssår var revet opp. Det hadde da
dannet seg en åpning i huden og innenfor denne
et hulrom. Hunden ble reoperert to ganger. Siste
kontroll på klinikken fant sted den 3. nov. Det ble
da påvist en ertstor åpning i endetarmen i venstre
side. Hunden ble deretter rekvirert til Norges
Veterinærhøgskole.
Undersøkelsen her viste at operasjonsåret etter
fjerning av analsekken i venstre side hadde sprukket opp. Hele området var infisert. Hunden ble
deretter avlivet som følge av dårlig prognose.
Professor Teige pekte videre på at det operative
inngrep hadde fått svært alvorlige og omfattende
komplikasjoner. Sentralt i denne forbindelse var
en fistel fra tarmen og ut i operasjonssåret og i

omgivende vev. Det var stor sannsynlighet for at
denne fistelen hadde oppstått i forbindelse med
ett av de operative inngrep som ble foretatt. Han
konstaterte at det var kritikkverdig at det oppstår
en slik skade. Den som opererte kunne derfor sies
å ha opptrådt uaktsomt og var på denne bakgrunn
ansvarlig for den skaden som oppstod. Etter professor Teiges vurdering var det også grunnlag for
regresskrav mot veterinærklinikken.
Etter dette aksepterte forsikringsselskapet at tapet
av Lotte berettiget til erstatning under veterinærklinikkens ansvarsforsikring.
Selskapet var imidlertid, ikke enig i min beregning
av tapet. Det pekte på at klientens økonomiske tap
var utgiftene til å anskaffe en valp og trene den
opp, samt utgiftene til leie av jakthund i to år.
Tapte inntekter av valpekull mente selskapet på
dette tidspunkt ikke var relevant fordi den nye
hunden også ville kunne få valper. For kjøp av ny
valp og for opptrening av den ville selskapet
skjønnsmessig betale kr. 15.000,-. Til leie av
jakthund kunne selskapet strekke seg til kr.
8.000,- pr. sesong under hensyn til at Lotte var
høyt premiert, og at det trolig var dyrere å leie en
hund av samme standard.
Forsikringsselskapet tilbød samlet erstatning
kr. 31.000,-.
Tilbudet ble ikke akseptert. I svaret til forsikringsselskapet viste vi til at det er langt frem fra å
skaffe seg valp til denne blir avlshund. Det er ikke
anbefalt å avle på hunden før den er fylt 3 år.
Likeledes bør den være HD-fri og ha oppnådd
gode resultater gjennom jaktprøver og utstillinger
før den brukes i avl.
Samtidig ble det opplyst hvilke dager eier hadde
brukt Lotte på jakt, hvor han hadde jaktet, og
hvem han hadde jaktet sammen med. Det ble
også innhentet dokumentasjon for beregning av
leie for tilsvarende hund for de forskjellige perio-

Nøl ikke med å kreve erstatning
der ut over høsten. Lotte som var nærmere 7 år
hadde hatt 2 valpekull på 12 og 7 valper som gav
et gjennomsnitt på 9 valper. Eieren hadde planlagt
ytterligere 2 kull. For posten tapte avlsinntekter
ble det laget et oppsett over de inntekter og utgifter som var reelle, herunder prisen på en
Gordon Setter valp på det aktuelle tidspunkt.
Etter dette snudde forsikringsselskapet i sin
vurdering. I sitt nye svar erkjente de at tap av inntekter ved valpesalg var relevant i erstatningsberegningen.
Likevel var selskapet av den oppfatning at vårt
krav var for høyt. Dette ble begrunnet med
usikkerheten omkring ett eller to valpekull, tatt i
betraktning Lottes alder, at hun hadde sitt andre
kull våren 2005, om eieren ville beholde noen
valper selv, og om alle hadde vært friske.
For leie av jakthund erkjente selskapet av dette
skulle erstattes i to år. Usikkerheten omkring
denne posten knyttet seg i det vesentlige til antall
jaktdager i forhold til vær- og føreforhold, samt
hvor mange hunder som ellers er med og kvaliteten på dem. Det ble også vist til at det med en ny
hund ville være vanskelig å nyttiggjøre seg en
innleid hund fullt ut.
Selskapets nye tilbud lød på kr. 151.000,-.

På vegne av eieren ble det svart at Lotte åpenbart
hadde tilstrekkelig fysisk kondisjon for ytterligere
2 valpekull sett i forhold til hennes fysiske prestasjoner på jaktprøver. Samtidig var det ikke rimelig
å ta i betraktning valpeproduksjon på en ny hund
før Lotte ville ha vært ferdig med to kull.
Når det gjelder leie av hund vil leien påløpe
uansett vær- og føreforhold. Eieren av Lotte hadde
krav på leie av en annen hund på samme nivå
som Lotte. Dressur av den nye hunden ville i
denne sammenheng ikke få noen betydning, idet
dette ville foregå uavhengig av jakten med leiehunden. Kravet til begrensning av skadeomfanget
ville således være oppfylt.
I sitt endelige svar fastholdt forsikringsselskapet
sitt tilbud.
Etter nærmere vurdering aksepterte eieren av
Lotte tilbudet kr. 151.000, idet hans krav i det
vesentlige var innfridd, og han var fornøyd med
resultatet. Det ble derfor ikke aktuelt å prosedere
saken gjennom rettssystemet.
I tillegg fikk han dekning for Lotte gjennom sitt
eget forsikringsselskap.
For andre som vil kreve erstatning husk at tapet
må dokumenteres, og at det må ha direkte
sammenheng med skaden.
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Mjøsprøven II
PREMIELISTE / RAPPORT FRA MJØSPRØVEN 2
Vi gjennomførte 2 dager med prøve i Vang og på
Helgøya. Det var godt vær begge dager, og bra
med fugl.
Premieringen ble dessverre ikke helt topp, men
det var fornøyde deltagere, og dommere som kom
inn etter fine dager i felten.
Dommer Stein Sorknes
Takk til dommere for at
dere stiller opp, og til våre
sponsorer: Eukanuba,
Norsk Dyremat, og
Moelven, som er med å
gjør det mulig å arr.
prøve.
Vil til slutt nevne det sterke 1 UK til 9 mnd gamle
Steinrøysa's Tess. Det er
nok en hund vi skal se
mer til.
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Her er premielista for prøven.
Lørdag:
3 UK P Elle-Wille - Jan Hestebråten
2 AK ES Tulla - Iver Melby
1 AK GS Fjellhvil's Silva - Eva Kragnes
3 AK Kongstor's Aros Oscar - Erik Dahl
3 AK KV Volelia's Gyda - Knut Huse
1 AK IS Guri Malla's Emilie
Søndag
1 UK ES Steinrøysa's Tess - Jan Rylund
2 AK ES Berghøi's Ferrari - Jan Clausen
2 UK ES Steinrøysa's Oda - Åse Skogsrud.

Roger

Foto: Atelier Klingwall

Kjenner du noen som ønsker info om klubben
eller ønsker medlemsskap?

Ring
inn et nytt
medlem!

Skriv til: Hedmark og Oppland Fuglehundklubb, Postboks 59,

2301 Hamar eller ring Gunn Ramsrud på tlf. 99 62 30 09.
Kontonr.: 1800.09.32600, Sparebanken Hedmark

Hunder i klubben
ES, Grensefjellet's Taira 04271/04
Taira stilte på sin første jaktprøvestart
ved RS minneløp vinteren 2005 og fikk
1.UK!
Dermed dro jeg til Norsk Derby som den
yngste føreren noen gang.
Taira ødela foten sin tre uker før derby'n
og måtte ligge i ro til derby helga.
Hun var ikke på topp, men vi fikk 3. pr
Derby kval.
I vinter var vi veldig nær 1.AK.
Så det blir spennende fremover!
Hun har 1.UK og 2.AK på utstilling.
Hun har også apportbevis.
Taira er min første hund
Hilsen eier Ørjan Holmseth

NSUCH NV-05 Bjønroas Pavlov
NSUCH NV-05 Bjønroas Pavlov
12634/04, født 23 04 04, HD-fri A
Far NSUCH Altegeinos Andantino 2
Mor Bjønroas Mia, søster av INTNSUCH
Nord.V-98 NV- 2000 Bjønroas Magnus
og INTNSUCH Bjønroas Melvin.
Oppdretter Rolf Bjørnarheim.
Eier og fører Birgit Ording.
Jaktprøver:
1 UK ØFK 16. okt. 05
1 UK RFK 6. nov. 05
1 AK ØFK 28. okt. 06
Utstilling, Norge:
Cert, Cacib, BIM, Norsk Vinner NKK
Hamar 20. nov. 05
Cert, BIR, 4 BIS Hed-Opp Gjøvik 29. jan. 06
Cert, BIR, 1 BIG, 1 BIS Nittedal& Hakadal SJFF 10. juni 06
Utstilling, Sverige:
3 x CERT, 1 x CACIB, 1 x BIM, SKK Høgbo 14.-16. juli 06
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Terminliste vinterprøver

Boligprisene, opp eller ned?
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Arrangør

Dato

Sted

Adresse

Postnr/Poststed

Agder Fuglehundklubb

02.03-04.03

Hovden I

Regevig

4818 FÆRVIK

Agder Fuglehundklubb

09.03-11.03

Neseheia

Losvollen 11

4400 FLEKKEFJORD

Agder Fuglehundklubb

16.03-18.03

Hovden II

Sigridsvei 19

4633 KRISTIANSAND S

Agder Fuglehundklubb

17.03-18.03

Hovden

Sigridsvei 19

4633 KRISTIANSAND S

Bodø Jff

17.03-18.03

Saltfjellet

Eventyrvn 26.

8028 BODØ

Buskerud Jff

13.04-15.04

Geilo

Grønsandkleiva 8

3070 SANDE I VESTFOLD

Gudbrandsdal Fuglehundklubb

17.03-18.03

Sjodalen

496 Kleivsletten.

2670 OTTA

Hallingdal Fuglehundklubb

10.03-11.03

Hallingprøva-Hemsedal

Strandalivn

3570 ÅL

Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb

17.02-18.0

Vesterålen

Postboks 631

9486 HARSTAD

Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb

10.03-11.03

Lofoten

Villavn. 11

8370 LEKNES

Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb

30.03-01.04

Andøy

Postboks 631

9486 HARSTAD

Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb

31.03-01.04

Andøy

Postboks 631

9486 HARSTAD

Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb

03.03-04.03

Sjodalen - Maurvangen

Harpefoss

Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb

13.04-15.04

Femunden RS Minneløp

Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb

28.04-29.04

Dovrefjellprøven

Ystlund

Hemne Jff

31.03-01.04

Hemne

Lernesstranda 22

7200 KYRKSÆTERØRA

Inn-Trøndelag Fuglehundklubb

10.03-11.03

Verdal

Sivsvei4a

7600 LEVANGER

Kristiansund Og Nordmøre Jff

10.03-11.03

Smøla

Bølgebakken 4

6507 KRISTIANSUND N

Lillehammer Og Omegns Jff

24.03-25.0

Espedalen

Pb 462

2603 LILLEHAMMER

Midt-Troms Fuglehundklubb

10.02-11.02

Midt-Troms

Sørsiveien 58

9310 SØRREISA

Midt-Troms Fuglehundklubb

24.03-25.03

Midt-Troms

Øvre Salangen

9350 SJØVEGAN

Møre Og Romsdal Fuglehundklubb

03.03-04.0

Ørskogfjellet

Haukebø

6409 MOLDE

Møre Og Romsdal Fuglehundklubb

24.03-25.03

Ørskogfjellet

Nybøbakken 21g,

6011 ÅLESUND

Møre Og Romsdal Fuglehundklubb

14.04-15.04

Storlidalen

Haukebø

6409 MOLDE

Namdal Fuglehundklubb

03.03-04.03

Namdalsprøven - Lifjell

Beitstad

7730 BEITSTAD

Namdal Fuglehundklubb

16.03-18.03

Lifjellprøven - Lifjell

Gamle Byveg 25 A

7800 NAMSOS

Nordenfjeldske Fuglehundklub

24.03-25.0

Meråker

Arne Garborgs veg 45a

7024 TRONDHEIM

Nord-Troms Fuglehundklubb

18.02-18.02

Arnøy

Meierivn.37

9152 SØRKJOSEN

Nord-Troms Fuglehundklubb

17.03-18.03

Arnøy

Meierivn.37

9152 SØRKJOSEN

2647 SØR-FRON
2847 KOLBU
2665 LESJA

Terminliste vinterprøver
Div

Innkvartering

Avgift

Kontonr.

AnmFrist

UK,AK alle dager.

Bjåen Turisthytte, Marit Skårdal 90580107

325

7325.05.00790

05.02.2007

VK fredag og lørdag
UK, AK, VK

Ove Jan Valenete tlf 47013865/38324282

VK fredag og lørdag

Fosseland Jakt- og hundesenter tlf 38352477

325

7325.05.41675

09.02.2007

CACIT UK, Ak, VK

Bjåen Turisthytte. Marit Skårdal 90580107

325

7325.05.47614

16.02.2007

SørNorsk Unghundm.sk. Krav 1 UK

Marit Skårdal 90580107

325

7325.05.47614

03.03.2007

Bjåen Turisth37939670/90602748
CACIT. Tlf. 41306557

Prøvearr.: Bodø JFF og Salten Fuglehundklubb

325

4500.82.79822

05.03.2007

CACIT. VK lør/søn,

Mobil: 95774095

325

15944886483

23.03.2007

Besseggen Fjellpark AS, Maurvangen, 2680 Vågå

325

21202036985

17.02.2007

325

23201049008

16.02.2007

325

47300525950

05.02.2007

325

89614564416

26.02.2007

375

47300963184

12.03.2007

325

47300963184

12.03.2007

325

20950614634

10.02.2007

UK-AK fre-lør-søn
CACIT. Mobil 99731824

Tlf 61238922
Innkvartering Bjøberg fjellstue, Tore Larson ,
tlf 97677633
CACIT

Mikal Stenhaug 95165123
Innkv. Sortland Camping 76110300

Kun UK-AK

Innkv.Haugstua Eiendom, 76083100
P.leder 76080760

CACIT ak-uk 325. NM vinter.

R.Sletten 99529605 H.J Edvinsen 47675446
Innkv. Norlandia Andrikken Hotell 76141222

EXIT CUP Kun VK

R.Sletten 99529605 H.J.Edvinsen 47675446
Innkv. Norlandia Andrikken Hotell 76141222

UK - AK - VK Lørdag

Prøvesekretær,Tor Suleng. Tlf: 91712118

CACIT. UK-AK- 3 dagers VK

Tlf. 61 16 79 07/ 90 15 64 65

Kun UK - AK

325

18220310554

15.03.2007

325

50820595219

11.04.2007

UK/AK/VK. VK Lørdag

tlf 72451327

325

43120754344

10.03.2007

CACIT

Hovedkvarter: Rinnleiret

325

44403108747

22.02.2007

Prøveleder:Tove Løvås tlf 41931349 E-post: itfk@online.no
UK,AK og VK

Sekretæriat: Sætran Havfiskesenter.

325

393023744299

01.03.2007

CACIT

Ruten fjellstue, tlf: 61 29 73 33

325

20002364302

10.03.2007

UK/AK

Tlf. 91335546

325

0530 1805936

22.01.2007

CACIT. UK/AK/VK

Tlf. 950 89 091

325

0530 1805936

06.03.2007

UK/AK/VK

Mette M. Waaler, tlf: 71245545 / 97140738.

325

74351053066

04.02.2007

325

39003557220

25.02.2007

325

4035.38.78346

23.03.2007

325

4400.14.13098

14.02.2007

325

4202.02.73113

28.02.2007

325

86016268943

01.03.2007

325

4740.43.04719

10.02.2007

325

4740.43.04719

Innkvartering: Fjellstova, Ørskogfjellet, tlf: 70270303.
CACIT. VK m/ CACIT, UK / AK.

Prøveleder: Jan E. Sperre, tlf: 92085183.
Innkvartering: Fjellstova: 70270303.

Kun UK- AK. I samarbeid med Surnadal JFF

Påm.Kjell O. Hansen 6620 Ålvundeid Tlf.90870042
Overnatting: Storli Gard Tlf.72423714

UK,AK, VK

Prøveleder Olav Bratberg. telef. 74 14 83 49 / 992
Innkvartering v/ prøveleder http://www.namdalfhk

CACIT. Prøveleder Anders Bjøru, tlf. 993 64 744 Innkvartering Grong Gård, 7870 Grong
http://www.namdalfhk
CACIT. Odd J. Oksås tlf 90791927

Brenna Camping Tlf 74810234 DWA

Kun UK. Nybegynnersamling m. instruksjon lørd Prøveleder: Ola Dyrstad, tlf 97 66 83 18
Overnatting Lauksletta, tlf 77 76 21 56
CACIT

Overnatting: Lauksletta Internat, tlf 77 76 21 56
Prøveleder: Ottar Remmen, tlf 92 82 04 44
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Terminliste vinterprøver
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Arrangør

Dato

Sted

Adresse

Postnr/Poststed

Norsk Breton Klubb

16.03-18.03

Ålen

Arne Solbergs Vei 67

7092 TILLER

Norsk Engelsksetterklubb

23.03-25.03

Beitostølen

Norsk Gordonsetterklub

10.03-11.03

Ljørdalen, Trysil

Trangsrud, Roa

2270 FLISA

Norsk Gordonsetterklub

17.03-18.03

Ljørdalen, Trysil

Midtskogen

2411ELVERUM

Norsk Irsksetterklubb

03.03-04.03

Nøsen

Fossekallen 22

1407 VINTERBRO

Norsk Irsksetterklubb

23.03-25.03

Ålen

Tonstadbrinken 273

7091 TILLER

Norsk Vorstehhundklubb

24.02-25.02

Vinjeveien

Mob: 95135656

2450 RENA

Ofoten Fuglehundklubb

10.03-11.03

Altevatn

Postboks 736

8509 NARVIK

Rana Jff

24.03-25.03

Umbukta

Myraveien 23

8622 MO I RANA

Randsfjord Fuglehundklubb

02.03-04.03

Tisleia ,Valdres

Hjalmar Johansens Gt 1

3048 DRAMMEN

Rogaland Fuglehundklubb

10.02-11.02

Sirdal Vinter 1

Rogaland Fuglehundklubb

23.03-25.03

Sirdal Vinter 2

Joa Allé 54

4050 SOLA

Romerike Fuglehundklubb

10.03-11.03

Femund

Kranveien 8. Leil 406

0684 OSLO

Røros Jff

10.03-11.03

Røros

Pb 65,

7461 RØROS

Stjørna Jff

24.02-25.02

Åfjord

Kamhaugveien 14

7160 BJUGN

2661 HJERKINN

4340 BRYNE

Sør-Varanger Jff

21.04-22.04

Neiden - Gallok

Reinsdyrsveien 3A

9912 HESSENG

Telemark Fuglehundklubb

17.02-18.02

Rjukan

Liahagen 11

1385 ASKER

Telemark Fuglehundklubb

10.03-11.03

Rjukan

Knausen 20

3928 PORSGRUNN

Telemark Fuglehundklubb

23.03-25.03

Rjukan

Stubbesletta 28

3746 SKIEN

Tromsø Fuglehundklubb

03.03-04.03

Tromsø&omegn

Postboks 1033

9260 TROMSØ

Tromsø Hundeklubb

24.02-25.02

Kvaløya / Ringvassøya

Postboks 3417

9276 TROMSØ

Trondheim Jff

03.03-04.03

Aunegrenda, Haltdalen

St.Ing. Dahls gt. 42

7043 TRONDHEIM

Vefsn Jff

14.04-15.04

Hattfjelldal

Geir Schei, Yttermoen

8664 MOSJØEN

Vest-Finnmark Fuglehundklubb

10.03-11.03

Børselv

Ringveien

9716 BØRSELV

Vest-Finnmark Fuglehundklubb

24.03-25.03

Sennalandet

Breilia 44

9600 HAMMERFEST

Vest-Finnmark Fuglehundklubb

13.04-15.04

Alta

Kautokeinoveien 58

9518 ALTA

Vest-Finnmark Fuglehundklubb

13.04-14.04

Alta

Kautokeinoveien 58

9518 ALTA

Vestlandets Fuglehundklubb

24.02-25.02

Kvinnherad

Vestlandets Fuglehundklubb

10.03-11.03

Brandseth

Tlf 56 14 35 23/ 95 04 60 23

5314 KJERRGARDEN

Vestlandets Fuglehundklubb

23.03-25.03

Filefjell

Nordstølen 27

5217 HAGAVIK

5451 VALEN

Tlf 56 30 60 63/ 97 14 08 48
Vestlandets Fuglehundklubb

13.04-15.04

Mjølfjell

Vardevegen 10

5353 STRAUME

Østerdal Fuglehundklubb

24.03-25.03

Kvikne

Bakkhaugen

2500 TYNSET

Terminliste vinterprøver
Div

Innkvartering

Avgift

Kontonr.

AnmFrist

VK lørdag

Overnatting Bjørgåsen Fjellstue tlf 924 94 261

325

4213 08 78339

25.02.2007
23.02.2007

Prøveleder Gunn Jenssen tlf 91541357 / 72889587
CACIT. UK/AK

Beitostølen Booking

325

90011122743

UK/AK/VK. VK Lørdag

95066705

325

18221273237

UK/AK/VK. VK Lørdag

tlf: 99720762

325

05331387950

01.03.2007

Uk, Ak, Vk.

Hovedkvarter Gomobu, tlf 61357710

325

51881015726

20.02.2007

Sekr.: Killingdal Fjellhotell, 72417701/92494261

325

86740516932

23.02.2007

24.01.2007

Prøveleder: Anne Skjønsfjell, 41668680
CACIT. VK-finale lørdag. UK/AK alle dager.

Email: kontakt@killingdalfjellhotell.no
UK/AK, VK-lørdag, Påmelding via nettbank,
ikke send skjema, Før på reg. nr og fører hvis
annen enn eier. Før gjerne på e-post

Koppangtunet Hotell, 62460455

325

18131215580

325

45200715202

Overnatting Umbukta Fjellstue tlf. 75157700,

325

45300522193

11.03.2007

AK/UK/VK

Innkvart:Villmarkstunet 61364100

325

2220.15.76982

18.02.2007

Prøveleder: Egil Åsli 93443712

www.randsfjord-fk.com

Uk.Ak. Vk lørdag
CACIT. UK, AK, VK, tlf prøveleder 470 39275
Send kopi av innbetaling påført reg.nr, kl. dato

Tlf 916 88899

Se mer info http://www.rogalandfk.org/

325

3201.10.15521

15.01.2007

CACIT

Se mer info http://www.rogalandfk.org/

325

3201.10.15513

23.02.2007

VK - UK - AK. 45033097

Hovekvarter Femundstunet Tlf.: 624 59 066

325

81011494080

23.02.2007

CACIT. Prøveleder: Odd Arild Haugvold,

Innkvartering: Fjellheimen Turiststasjon 72411468.

325

42800521186

19.02.2007

tlf 97522166

EDB

CACIT

Innkvart Momyrstua v/Siv Skilleås tlf 41479397

325

42950603822
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Tlf Prøveleder 95203982
UK / AK / VK. VK Lørdag

325

4930.12.90658

02.04.2007

DWA

325

26500220650

18.01.2007

UK-AK-VK. DWA

325

26501145784

12.02.2007

CACIT. UK-AK-VK. DWA

325

26500220634

26.02.2007

CACIT. UK/AK/VKInfo: www.tfk.no

325

64200516484

16.02.2007

Info: www.tromso-hundeklubb.no/fuglehundgruppa

325

4700 2417509

05.02.2007

Overnatting: Bjørgåsen Fjellstue, 92494261,

325

42000719425

17.02.2007

Overnatting Børgefjell Vertshus Tlf.75 18 50 50

325

4516.15.21799

23.03.2007

CACIT. Kontaktperson: Jørgen Antonsen

Info: www.svjff.com

tlf.47369491
CACIT. Info: tlf 95907993
e-post: an-ulv@online.no
CACIT
Tlf. Prøveleder 971 45 935
E-post:dabrae@online.no
CACIT. Knut tlf 90749396

49111019923

22.02.2007

UK/AK/VK(lørdag) Jan Erik 78410064/90981369 Innvkart Skaidicenteret 78416201. Info www.vffk.no

Bungalåven tlf 78464395/95778211. Info www.vffk.no 325
325

75920511317

08.03.2007

CACIT. Kjetil/Paul R tlf 48006870/91597632

Innkvart Rica Hotel tlf 78482700

325

49632002858

26.03.2007

Arctic Cup.Kjetil/Paul R. tlf 48006870/91597632 Innkvart. Rica Hotel tlf 78482700

325

49632002858

02.04.2007

325

3460 07 60698

25.01.2007

Altaprøven. Info www.vffk.no
Krav 1.UK. Info www.vffk.no
Innkvartering ved Bjarte Solheim 5451 Valen
Tlf 95966259
Innvartering v/prøveleder

325

9521 10 19043

09.02.2007

CACIT

Hovedvarter Tyinkrysset Fjellstue tlf 61 36 78 00

325

3624 64 34632

23.02.2007

Hovedarter Kårdal

325

6504 10 84639

13.03.2007

CACIT. UK / AK / VK. EDB prøve

Innkvartering Kvikne fjellhotell tlf. 62 48 55 50

325

1895.44.20570

04.03.2007

Tlf. 47 31 04 75

Hunder i klubben
ES, Villmarksporten's Scott 08144/06
Scott er det nye håpet, han er født 23.mars og er
sønn av den meget gode og fryktede Rotuas Athos
Fra Juni. Hans Mor er Villmarksporten's Trolle
som er ei meget god tispe.
Han tok apportbeviset på rasenprøva kun 4 mnd.
gammel sammen med sin søster Miss Gamba.
Det var veldig spennende. Det lover bra.
Har også felt Scott sin første fugl, en orrhane
kylling. Det var en meget stolt gutt som apporterte
fuglen.
Vi får håpe han går i fars fotspor og gjør som han
i derby'n.
Eier Ørjan Holmseth

ES Villmarksporten`s Kauti
Oddmund Tallberg og ES
Villmarksporten`s Kauti
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NANNESTAD JFF`S SKOGSFUGLPRØVE
PÅ NANNESTAD/ROMERIKSÅSEN
28.-29/10-2006
1 AK skog er en meget stor prestasjon.

Fra rypejakta – fra pause
Bikkja Rocky lever opp til navnet - en uslepet
diamant kan en vel si, krever sin mann, gikk ned
flere kilo i jakta og ble meget, meget sprekere, det
ble ingen rusleturer i bratt og ulendt myrterreng
nei, men bet tenna sammen og tenket "gode
Tanker" om at dette trenger jeg/har jeg så godt av
osv osv Ifølge min soldat sønn så har en på ingen
måte nådd grensa for hva en tåler når en tror det
sjøl, så da så.
Helene

Jotunheimtreffet 2006 18.-20.08.06
Det årlige Jotunheim – treffet på Bessheim har
også i år vært gjennomført med suksess. I år,
som i 2005, var det et godt samarbeid mellom
HedOpp FHK og NGK.
Det ble kamp om plassene, og det ble tidlig fylt
opp. Vi hadde i år 60 påmeldte hunder i alle
aldersklasser og de fleste raser var representert.
Vi måtte i år redusere noe på antall deltakere, da
vi ikke fikk tak i terreng nok, på grunn av båndtvangen. Undertegnede hørte ikke noe annet enn
at deltakerne var fornøyde med både opplegget og
instruktørene.
Fulgebestanden var noe variabel og ujevnt fordelt,
dette får vi ikke gjort noe med, men undertegnede
fikk da inntrykk av at det var fugl i alle partiene.
Værgudene var heldigvis på vår side begge
dagene.
Fredag kveld ble alle deltakere samlet og instruktørene fikk tildelt sine ”elever” og gått i gjennom
opplegget og pratet med gruppa før vi startet på
lørdag. Undertegnede var selv i Veodalen med ett
parti. Lite fugl var det å se, men vi fikk da noen
fuglesituasjoner på alle hundene og alle hundene
fikk da minst 60 minutters slipptid. Tamrein var
det nok av begge dagene i Veodalen. Vi brukte
hele dagen ute i felten, slik at deltakerne skulle få
mest mulig ut av dagen. Hver hund og fører ble

godt instruert i det å ha en jakthund og hva som
kreves for å få til en god jakthund.
Lørdag kveld var det jegermiddag, jegergryte.
Kaffe og dessert, med påfølgende med sosial
samling i peisestua på Bessheim og det så da ut
til at alle trivdes.

Kaffe og pølse kos i Veolia. Foto: Iver Melby.
Søndag morgen var det på nytt opprop for en ny
dag og nye muligheter. Dessverre fikk jeg ikke
selv vært med den dagen, da eldste jentungen har
bursdag den 20. august. Men tilbakemeldingen
fra søndagen, er det samme som for lørdagen.
Komiteen så seg fornøyd med opplegget i år.
Men som alltid, er det et problem i å få tak i nok

Vinsterfjellet Griff s¨tår i stand og GS lord og Kim Tobbi leies opp. Foto: Iver Melby
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Jotunheimtreffet 2006
instruktører. HedOpp har nettopp utdannet noen
nye, men ikke alle av dem har tatt seg mulighet til
å være på en slik samling, det er bare å beklage.
Det er lærerikt for både instruktører og deltakere.
Vi fikk da også med sikkerhet ett nytt medlem i
etterkant av samlinga, forhåpentligvis noen flere.
Komiteen retter en stor takk til alle instruktører
som stiller opp for begge klubbene. Takk til vertskapet, Kari og Ragnhild på Bessheim, som tar i
mot oss hvert år.

dette arrangementet og samarbeidet. Neste høst
skal jeg prioritere egne hund(-er) og har forhåpentligvis en ny unghund som skal læres opp.
Jeg er nok i Kiruna på jakt, når neste års samling
pågår.

Med hilsen
Ketil Sagelv
For arrangementskomiteen
HedOpp FHK og NGK.

Undertegnede takker for seg i denne omgang og
ønsker HedOpp FHK og NGK lykke til videre med

Jotunheimtreffet 2006
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Juni og Julimåneden var usedvanlig varm her i
distriktet, så kom Augustmåneden og det begynte å nærme seg tidspunktet for årets jotunheimtreff, da kom også regnet. Det regnet og det
regnet, og når det kommer mer nedbør på noen
timer enn det som er vanlig på noen måneder
så kan en begynne å få bange anelser om både
det ene og det andre. Ryktene fra reinsgjetere
og andre fjellfolk tydet på att ”mye hadde gått
galt med klekkingen”, små kull, og langt
mellom kullene. Og de siste dagene før samlingen ble værmeldingen både i TV 2 og på NRK
nøye studert for å se om det ble ”litt likar vær”
Når samlingen kom så ble været ”likar”, regnet
tok pause denne helgen, og glad var vi som skulle
ferdes i fjellheimen. Når det gjaldt rypebestanden
så varierte det en del, terrengene vi disponerte i
Østre Slidre var det bra med ryper, mens i
Veodalen så varierte det en del, langt mellom
kullene, men fin størrelse på kyllingene.
Lørdagsmorgen klokken 0800, var det opprop før
vi reiste til fjells, de som skulle til Veodalen reiste
først, for de hadde lengst å kjøre. Når vi kom innover Veodalen og ser Glittertinn i det fjerne, så
kan en ikke fornekte for at her innover har vi en
praktfull og vakker natur. Hvor det meste er ube-

rørt av mennesker. Tankene mine streifer også litt
innom John Blackwell som var den første som tok
inn Gordonsettere her i Norge, og som ferdes
mye i disse fjellområdene med sine hunder. Så jeg
føler at vi er litt på historisk grunn når vi slipper
hundene våre. Hva om John Blackwell hadde levd
i dag og kunne vert med og sett dagens
Gordonsettere i aksjon. Jeg tror at han har kommet til og likt det synet, for det var mange hunder
som imponerte meg og viste ett meget godt jaktsøk. Og det var en ung GS frøken på 8 måneder
med navn My, eier Katarine Langaard som var ett
meget hyggelig bekjentskap, tross sin unge alder
så har hun kommet langt i sin utvikling når det
gjelder det jaktlige. Så her har Katarina en hund
hun vil få mye glede av i framtiden. Men det var
også andre hunder som viste meget lovendes
takter, både på mitt parti og på de andre partiene.
På mitt parti på lørdag så såg vi ikke noen ryper,
men på en del andre partier så ble det sett bra
med ryper, så det var en del hunder som vartet
opp med fine jaktbare situasjoner, både Gordonsettere og andre rasene. For det kan være litt sunt
at når en har slike samlinger at en blander rasene
i partiet, så en kan sammenligne litt.
Lørdagskvelden samlets vi til jegermiddag, og vi
var over 100 personer på middagen, så spisesalen
på Bessheim var smekkfull. Etter en fortreffelig
middag så tok vi kaffen og desser i peisstua hvor
praten gikk livlig om dagens hendelser i fjellet.

Jotunheimtreffet 2006
Under kaffen så hadde vi loddsalg, hvor veldig
mange var ivrige med å kjøpe lodd.
Gordonsetterklubben, Hedmark og Oppland fuglehundklubb og Ketil Sagelv sponset oss med fine
premier som vi delte ut. Etter loddsalget og premieutdeling så ropte vi opp de gordonsetterne
som skulle være med på mesterskapet på søndag.
Det var mange gode hunder, så det var veldig
vanskelig å ta ut de som skulle være med. 11
Hunder fikk være med, 6 AK hunder og 5 UK
hunder som hadde vist så god kvalitet på lørdag
at de fikk være med på klubbmesterskapet. De
som skulle dømme mesterskapet var undertegnede og Arvid Holst.

Det var meget høy kvalitet på mange av hundene
som var med på klubbmesterskapet, og da særlig
på AK hundene. Dette var hunder som viste oss
prima søk, som har holdt til en høg premie på
jaktprøve. De som ble premiert i UK klassen var
Gaia til Tom Karlsen, som kom på 3.plass. Dette
var en hund som gikk til en soleklar 1.premie på
lørdag, men var noe mer ujevn på søndag. På
2.plass kom Falco til Terje Samuelsen, en hund
som stod på og jaktet trofast hele tiden. Vinner
ble Hufsetufsa til Åse Uglehus, eminent ført av
Janne Bratland, en hund som viste meget gode
takter og jaktet bevist på vinden.

I Ak klassen så gikk tredjeplassen til Odin en sterk
herremann som jaktet godt, eier og fører, Oddvar
Haldorsen. Mellom ener og toer så var det knivskarp konkurranse, hvor Kaiser til Morten
Endresen ledet etter både første og andre runde
med ett meget god søk, men måtte gi tapt for
Nemo til Geir Randen. En meget god hund som
slo Kaiser i samslepp med ett imponerendes godt
søk. Så Kaiser ble henvist til andreplass og Nemo
ble vinner. Vi såg ikke noen ryper på klubbmesterskapet, men vi hadde en trivelig dag for det.
På de andre partiene hadde det vert observert noe
ujevnt med ryper, noen hadde sett bra, mens
andre hadde nesten ikke sett noe. Men også på
søndag så hadde en del hunder fine fuglearbeid,
så det var mange tilfredse deltagere som reise
hjem etter nok enn vellykket samling.
Jeg vil takke vertskapet på Bessheim fjellstue for
en meget god servering. En stor takk til alle
instruktørene som står på og gjør en kjemmejobb.
Takk til Lom Fjellstyre og Øystre Slidre Fjellstyre
som gav oss lov til å disponere terrengene til vår
samling. Jeg vil også på vegne av Gordonsetterklubben få takke Hedmark og Oppland
Fuglehundklubb for ett godt samarbeid. Og til
slutt en stor takk til alle deltagerne som viser en
meget god sportsånd som gjør at det er hyggelig
å arrangere samlinger.
DK Oppland
Magnar Steen
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Ikke helt 71 grader Nord
Da Rune Frankmoen og jeg var på Artic Cup ble vi
spurt om å komme på Vadsø prøven for å dømme.
Roger Halvari er jo som mange vet en ryddig og
koselig mann så vi svart ja til dette.
Billetter og reiseplan kom oss i hende i god tid,
flyturen gikk først med SAS til Hammerfest, derifra
ble vi fraktet av ett videre av Widerø til Vadsø.

40
Hed/Opps nordligste medlem og dommer
Stig Moen. Foto: Iver Melby
Hed/Opps nordligste medlem og dommer Stig
Moen tok i mot oss her.
Prøvens hovedkvarter var i Vadsø by.
Terreng og omgivelser for denne prøven er nok
noe uvant for oss søringer. Snaufjellet begynte i
sjøkanten, en bratt skråning så flate finne vidder
med bra rypebestand. Vi så hurtigruta med
Russland og Murmansk i bakgrunnen. Ikke noe
problem med grenser eller noen som ”stjal”
terreng fra oss.
Dette er en prøve som trygt kan anbefales for de
som reiser tidlig å Finnmarks jakt. Kombineres
gjerne med fiske og en tur til Murmansk. En del av
deltakerne kom sørfra og startet her.
Kvaliteten på hundene her var omtrent slik vi er
vant med på våre prøver, det er en mer dominans
av Vorsther og Pointer. Mange av hundene vi
dømte hadde sine aner fra Stømmner, Torp og
Skogsrud.

Det var også en del finner som startet her, disse
gikk bra, men manglet siste fin pussen i ak, lignet
stygt på en ”heit” uk hund i sin beste alder. Som
den ene sa etter at ES hadde sprengt lydmuren.
”Nå åker e hem for å supa så ska je stupa”. Dette
tror jeg gikk bra.
Sola går jo ikke så fort ned i Nord Norge på denne
tiden så vi kunne hatt døgnprøve. Dette gjorde at
både dagen og natten ble lang. Flott jegermiddag
med taler og høy stemning. Gjestfrie verter og
mange kjentfolk dukket etter hvert opp. De fleste
er nedom Kongsvoll en gang i året.
Rype bestanden var meget bra, store fine kull som
var jevnt godt fordelt. Været var meget bra og
dette gjorde nok forholdene noe vanskelig for
hundene, som vanelig så ble det fuglearbeid mot
kvelden Alle hunder jeg dømte disse 2 dagene
hadde sine sjanser på fugl. Første dagen delte jeg
ut 7 premier på 14 hunder og andre dagen 4 premier på 10 hunder. Pluss at ett par ak hunder slo
seg ut selv.
Dette er en prøve vi trygt kan anbefale til dere som
er i Finnmark på jakt. Tidspunktet for prøven ser
dere i terminlisten.
Dommergaven her ble noe spesiell da vi fikk med
oss en Kongekrabbe hjem. Vi kjørte den gjennom
skanneren på flyplassen. Skjønte fort at dette ikke
var vanelig håndbagasje, vi fikk noen skumle bikk
fra vaktene men vi kom da til Gardermoen samtidig med krabba.
Rune fikk bekreftet at min historie fra Derby tiden
er sann. Jeg drev ute og pløyde da telefonen ringte:” Hei det er Uno Mikkels fra Vadsø som ringer,
det gjelder derby. Ka du holder på med”. Jeg har
akkurat kommet hjem fra jakt sier jeg. Har du
skutt mange hører jeg i andre enden. Ja det ble 11
svarer jeg. Ikke dårlig klokka er jo ikke mer enn
1200 svare Uno.
Nei sier jeg men jeg har jaktet i 4 dager. Da ble det
stille en liten stund ”det var da ikke mange”. Rype
bestand og jakt er nok noe forskjellig i våre landsdeler.
Iver Melby

Ikke helt 71 grader Nord

Flate finne vidder med bra rypebestand. Foto: Iver Melby

Takk for i år!
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Vi nærmer oss nå et nytt år. Mange av dere som
leser dette har gitt oss mye av deres fritid til
Hedmark og Oppland Fuglehund klubb. De fleste
av dere er aldri fremme i lyset i den aktivitet dere
står bak, jeg som formann ser hvem dere er og
forstår betydningen av at dere er der. Klubben er
Norges største distrikts klubb, vi høster stor
respekt i fuglehund Norge. Mange av våre medlemmer er valgt inn i sentrale roller i forskjellige
fora. Mange av våre medlemmer gjør det meget
godt med sine hunder både på jaktprøver og
utstillinger. For at vår klubb skal funger for oss
selv, er vi også avhengige av at medlemmene gjør
sitt. Samtidig at alle trives med sine hunder på det
nivået de selv ønsker å være.
Det som gleder er det engasjement som vises fra
medlemmene i forkant og under våre arrangement.
Jeg vil trekke frem det felles ”draget” vi har i
klubben. Dette gjør at min oppgave blir lettere å
utføre. Alle jeg er i kontakt med er positive og innstilt på å gjøre sitt beste.
Jeg takker dere all på det varmeste.
Tusen takk for et godt samarbeid i året som har
gått.

Våre sponsorer vil jeg også benytte anledningen
til å takke for all hjelp i året som har gått.
At dere er der har meget stor betydning for oss
som skal prøve å få et tilbud og en noenlunde
økonomi ut fra det vi driver med.
De sponsorer som vi har knyttet langsiktige
kontrakter med vil jeg takk spesielt.
Moleven Timber og Wood a/s. Eukanuba og Norsk
Dyremat. Dere har laget kontrakter på flere år.
Dette gir oss en sikker plattform å drive på i årene
fremover.
Til slutt vil jeg ønske dere alle på vegne av styret i
Hed/Opp en God jul og Ett riktig Godt Nyttår.
Iver

VM 2006 for fuglehunder i Italia
Årets store begivenhet i fuglehundverden var det
28. VM i klasse praktisk jakt og St. Hubertus
som ble arrangert i Italia, nærmere bestemt i
Pievo Santo Stefano ( Arezzo – Toscano ) 6 – 9
oktober. Det var nærmere 20 land som deltok,
så premier i dette selskap kan vi alle være stolte
av. Prøven gikk i 8 –900 meters høyde og
terrengene besto av beite / gras områder med
tett vegetasjon rundt.
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De norske VM deltagerne bestod av landets
beste hundeførere som Glenn Olsen, Pål
Andersen. Nina Baastad og Randi Schulze med
kontinentale raser og Anton Ringøen, Dag
Kjelland, Hans Simensen, Fredrik og Thomas
Aalerud med Britiske raser. VM konkurransen
går over 3 dager med St. Hubertus konkurransen dag 2. St Hubertus er solo-søk ( en hund )
og fører skyter over egen hund. 2 dommere
bedømmer ekvipasjen sett ut ifra et regelverk
som også bedømmer førers kunnskap og erfaring. For å vinne St Hubertus må man ha felt
fugl, men det kreves ikke for å ta sølv eller
bronse, Litt merkelige regler for oss i Norge !
VM konkurransen er par-søk ( to hunder) som i
Norge men blir bedømt av 3 dommere hvorav
en er hoveddommer. Det er bare et slipp på ca
20 minutter. Det gis poeng for hver dag og flest
poeng sammenlagt gir VM tittelen. Det utdeles
VM tittel til kontinentale hunder og Britiske
raser, samtidig kåret beste land.
Første dag var parade og presentasjon av alle
lands deltagere, lagt til pittoreske byen Pievo
Santo. Etter nasjonal paraden var det oppvisning
av trommeslagere, riddere på hest osv, noe som
ga en uforglemmelig opplevelse sammen med
servering av vått og tørt som vi ikke opplever i
Norge. Det var hyggelig å treffe igjen våre utenlandske venner som vi har blitt kjent med under
tidligere VM og andre internasjonale jakthundprøver ute i Europa. Fjorårs vinneren Paolo
Pardini med pointer Anter, Stefano Pianigianis
med Pianigianis Petet og Loris Masette med ES
Skai del Mugnone, denne gang på hjemmebane.
Både Loris og Stefano deltok også under VM i
Holland 94, da undertegnede deltok sammen
med Svein Borgen. Fra Frankrike far og sønn
Maudet som alltid stiller med hunder på øverste
hylle, så også i år. Samme gjelder Spanias nr 1
Jose Luis Sanz Sanchez . Fra Danmark kom VM
vinnerne 05 Christine Due med Kragborgs
Junior og Mads Winther Jensen med
Grasdalens Diana. Fra Danmark stilte igjen 2*

VM vinner Poul Valdemar Larsen og Valdemar
Larsen, kennel Kogtvedt med sine meget
lovende hunder. Selvfølgelig var VM grossist,
Croaten Hari Herak på plass med sine gode
hunder. Sverige stilte med rutinerte førere som
Jonas Sandberg, Bjørn Meijel og Bjarke
Andersson. Det er egen klasse for spaniels ”
walk up ”og der stilte svenske Katarina
Johansson med sin gode cocker spaniel
Medstarens Fly.
Det var med spenning og forventning til årets
VM. Jeg skulle følge de norske VM deltagerne
i 3 dager fremover. Ville det resultere i nye
premier og bragder ? VM og int konkurranser
består av mye venting, da deltagerne blir hentet
og kjørt ut / inn i terrenget. Skal man få med
seg noe, må man følge med og sette seg inn i
deltager bilen.
Første dag ble jeg med ut for å se de norske,
Fredrik Aalerud og Anton Ringøen i aksjon.
Begge med fantastisk gode hunder i Sletthallens
Cash og Fugledes Venus, selv rutinerte og
dyktige hundeførere med premiering fra forrige
års VM i Danmark. Fredrik skulle ut i slipp mot
tyske Ewald Schoenau og pointer Gerry vom
Mueckeborn. Dommer var Franske Michel
Dumand, Sveitsiske Henri Goeldlin de Tiefenau
og Svenske Kjell Gustafsson.
Fredrik og Cash startet opp i kjent flott stil. Cash
dekket terrenget på en utmerket måte, noe som
resulterte i stand i tett kratt. Cash går villig på
og fasan letter og det skytes. Etter endt slipp er
vi sikre på at en god premie er innen rekkevidde. Men reglene er litt forskjellig, så under avanse i tett tornekratt foretok Cash en liten justering
for på nytt å sette fast fasan, men akk den slags
blir ikke godkjent ute, så dessverre ble det ikke
tellende fuglearbeid og premie denne gang.
Neste norske som skulle ut var Anton og Venus,
denne gang ut i slipp med Franske Dominique
Guillon og pointer Rex de la Source aux Becass.
Terrenget var bratt med tette kjærr og det var
forholdsvis uoversiktlig, men rutinerte Anton
førte sin Venus på en prikk fri måte og både jeg
og Henry Espeseth ventet bare på stand og
felling. Men, nei slippet avsluttes og ingen av
hundene har hatt mulighet på fasan og derfor
ingen poeng. Fra det andre partiet får vi beskjed
om at Dag Kjelland og Øbs XL ikke uventet
hadde hatt sin fuglearbeid og fått sin fortjente
4 poenger (tres Bon).

VM 2006 for fuglehunder i Italia
Franske Maudet sikret seg en 10 poenger med ES Rubra
du pre des Nuet, Jose Sanz Sanches fikk 9 poeng med
ES Rex de Adar Mendi. De Tjekkiske laget bestående av
Eva Strakova og Vladimira Dvorakova fikk en knallstart
med ES Cheeky Z Lodinskych Luhu,
9 poeng og ES Anquilla vis Tranquilla med 10 poeng.
Fra de kontinentale var det Glenn Olsen og Aasatruas
Røysa som sikret seg et flott fuglearbeid og 2 poenger
(Bon) Her var det først og fremst Italienske Dominico
Nardi med Breton Athena , 14 poeng og Silva Jorge
Manuell Piccara fra Portugal som med sin 2 meget gode
Breton, Brandon de Forvelaz og Onil des Genets de
L’Azur sikret seg en 10 og 8 poeng.
Den i Norge ukjente rasen Braque France, Scamp de
Saint Montange og fører E Lombard tok sterke 9 poeng,
dvs Excellent, etter fuglearbeid også andre dag, ble det
sølv på denne ekvipasjen for kontinentale hunder.
Så var det klart for St Hubertus prøven, denne prøven
som tilnærmet skal være lik praktisk jakt, en prøveform
som passer godt for oss her i Norge.
Jeg var igjen med ut for å følge Anton Ringøen og
Fugledes Venus, hvem husker ikke den flotte oppvisningen av fører og hund under fjorårets VM i Danmark.
Prøven gikk igjen i tett bratt skog / tornekratt og satte på
fører, hund og dommere på store utfordringer.
Vi ser det letter fasaner i område hvor Venus befinner
seg, dog i det tette kjærret gjør det umulig for Anton å få
felt en fasan noe som ville gitt ekstra poeng.
Marginene var ikke på vår side denne gangen, men slik er
nå hundesport og jaktprøver. Fra de andre norske
kommer det meldinger om flere fuglearbeider og ikke
minst har Randi Schulze med sin i verdensklasse SV
Rondeslottets Quick Silver hatt hele 7 stand i løpet av
slippet, noe jeg vil mene er rekord i et VM gjennom
tidende. Bare så leit at det ikke ble felt i noen av situasjonene, men for en viltfinner. En annen som imponerte
under St Hubertus var Pål Andersen og KV Gruetjernets
E-Lyng . Fremragende fører og hund som resulterte i 83
poeng ( max 100 ) og nest beste poeng sum av alle.
Det er bare vinneren av partiet som går videre til
matching og kamp om medaljene. Men en meget flott 4
plass i dette selskap lar seg absolutt høre. Så kommer vi
til Nina Baastad og KV Rampen’s KBH Salsa som ikke
overraskende for de av oss som følger med gjorde en
fremragende innsats, og en Bronse medalje som resultat,
det er i verdensklasse selvfølgelig. Dameklassen ble
vunnet av italienske Mirrella Ceecooni og Breton Croll
med danske Christina Due som sølvvinner.
St Hubertus lag ble vunnet av Frankrike med Julie
Buisson / Marie Ange Roche, sølvvinner ble Italia med
Mirella Cecconi og Paola Cuccarolo.
Så på Bronse kom Nina Baastad og Randi Schulze. Det
er bare å gratulere, aner vi snart en gullmedalje her !!

Tredje dag under VM og siste mulighet for å sanke på
poeng ! Jeg var denne dag ut med Glenn Olsen og hans
eminente KV’er . og det var sett med norske øyne, både
moro og spennende når Glenn og hundene presset og
fant fugl foran rutinerte deltagere som Hari Herak fra
Croatia. Glenn og hundene plukket fugl i alle samslipp
mot Hari Herak. Bare det er en prestasjon i seg selv.
Første gang med Aasatruas Røysa, dessverre fikk ikke
noen av dommerne med seg stand i det tette krattet, men
det gjorde skytter og han felte en fasan som ble apportert. Neste tur ut var med Tierbuas Pippi og makker var
Hari Herak. Igjen følte nok den godeste H Herak seg
presset for det ble mye løping og dirigering!!
Men Glenn og Pippi fikk sin fortjente stand. Det ble lagt
ut apport, og Pippi utførte dette på beste måte.
En Bon ble tildelt av dommerne og det kan du være stolt
av Glenn !! En annen som var fornøyd med dagen var
Italienske Domenico Nardi med Breton Athena som med
14 poeng fra første dag og 9 poeng andre ble VM vinner
for de kontinentale. Bronse gikk til en hund som imponerte meg stor undert VM, nemlig LV Xilloe v d
Kreppelsheid med fører Manuell Blanco Rodrigues fra
Spania, 14 poeng og cacit ble resultatet andre dag !
Blant de Britiske raser var jeg spent på om Paolo Pardini
og Anter hadde skaffet seg poeng, og det hadde de.
Pointer Anter fikk 14 poeng og vant dagens matching
med cacit mot ES Rex de Adar Mendi til Sanz Sanchez
som fikk 13 poeng. Dog hadde ES Rex 9 poeng fra første dag og ble en verdig vinner av årets VM for Britiske
raser. Sølvinner ble ikke ukjente F Maudet med Rubra og
på Bronse kom VM vinner 05 Paolo Pardini og pointer
Anter. Lag konkurransen ble vunnet av Spania, sølv til
Tsjekkia og Bronse til Frankriket. Norges VM sjef Kjell
Duedahl dømte som første norske i St Hubertus noe
han gjorde på en fremragende måte i sammen med
Brasilianske Anne B Du Fay De Lavallaz.
Til slutt en stor takk til Morten Baastad og Eukanuba ,
som hadde ordnet med innkvartering og oppfølging på
alle mulig måter for to og firbente som vanligvis bare
andre sportsgrener i verdensklasse er forbeholdt.
Neste års VM går i Belgia, så da er bare å legge seg i
trening for å komme med på det norske laget !
Mvh
Jørn H Wølner
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Returadresse:
Hedmark og Oppland Fuglehundklubb,
Postboks 59, 2301 Hamar

Gallok's Kustus til Cato Jonassen
Vant Forus Open etter en 1 uk i kval og tok i land en flott seier
i finalen på årets siste høystatusløp for ung hunder.
VI GRATULERER....

