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Vinner av Folldalsutstillingen 2012 
 

Vinner av ØFHK’s utstilling i Folldal ble korthåra vorster Jullussas IIn Sol med eier Bente W. 
Kristoffersen. Av drøyt 80 påmeldte hunder ble denne kåret til BIS denne dagen 
 

 
 

ØFHK Gratulerer J 



Treningsterreng 
 

Trenings terrenget på Alvdal har vært åpent en stund nå og har vært godt besøkt, siste dag her 
er 5. September.. Den 21. August åpner det også på Kvikneskogen og Grønnfjell. Kvikne er 
åpent til 31. August og på Grønnfjell er det åpent til 5. September. Også i år må vi be dere 
fjerne ”skit” ved setereiendommene og der det naturlig ikke skal ligge slikt, vis hensyn og 
hold dere innenfor kart grensene. Inne i Aumdalen (Grønnfjell) vil det i år bli skiltet parkering 
der de fleste går fra, slik at vi unngår parkering på privat eiendom. Også i år vil trenings kort 
på Kvikne bli solgt på Statoil Kvikne og Tynset og kortene på Grønnfjell bli solgt på Statoil 
Tynset. 50 kr pr hund pr dag, det vil bli tigjengelig 4 kort pr dag på kvikne og 6 kort pr. dag 
på Grønnfjell, på Alvdal er det ubegrenset antall. Åpent kun for medlemmer. 
 

Treningssamling Tolga 
 

Er dessverre avlyst i år da vi ikke har lykkes å skaffe instruktør, krasjer med rypetaksering og 
oppkjøring til prøver for mange. Denne vil bli vurdert flyttet, men vi har hatt bra påmelding 
noen år, og ønsker å beholde dette i aktivitetsplanen vår. 
 

Dalsbygda prøven 
 
Vi har også i år godt med påmeldinger, og noen ventelister må påregnes. Dette til tross for at 
vi har flere prøver i samme område, samt NM på kongsvold samme helg. Så tydelig at vi har 
en populær prøve. Også i år er Storstuvollen hovedkvarter og stedet for den sagnomsuste 
jegermiddagen og loddsalget hvor vi trekker blant annet 2 jakt kort i Dalsbygda. Nytt av året 
er muligheten for å kjøpe trenings kort disse 2 dagene i dalfjellet, det blir lagt opp til 2 stk 
terrenger hvor 10 stk kort blir solgt i hver. Kortene blir solgt i sekreteriatet og koster 100 kr pr 
stk. Dalsbygda næring og utvikling vil også åpne ”Baren” kl 18.00 slik at man kan få kjøpt 
seg litt kald drikke når man kommer ned fra fjellet på lørdag. For mer info om overnatting, 
ventelister og lignende sa må dere gå inn på nettsidene våre http://www.fuglehundklubben.no/ 
 
 

 

 


