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Sommertreffet på Grønnfjell 28. juni 2014.

Paal Gundersen med Chablis. Reidun Joten med Tyri Trolltøtte.



1post@fuglehundklubben.no

Lederens hjørne

Kjære medlemmer!
Det stunder mot jul og enda et år er snart forbi. For oss i Østerdal Fuglehund-
klubb har det vært nok et år hvor vi har gjennomført de vanlige arrange-
mentene våre. Tolgaprøven ble i år arrangert i palmehelgen, og for en suksess
det ble. 272 startende hunder denne helgen, fordelt på UK, AK og VK, er fler
enn vi noen gang tidligere har hatt på noen av våre prøver. Det fikset Prøve-
komiteen på en elegant måte, og prøven ble arrangert på en glimrende vis
sammen med Norsk pointerklubb. 1. VK Finale gikk til ES Jøldalens Tutta
med eier og fører Roger Størseth. Dette var også avslutningen på årets Vinter-
cup. Vinner der ble Kvernsjøbergets Donna Quattro med Eier/fører Morten
C. Jensen. 

I år så var folldalsutstillingen godt besøkt, samarbeidet med Folldal jff
fungerer meget godt, og det merkes godt på tilbakemeldingene vi får. Den
sosiale biten på lørdagskvelden, og de flotte omgivelsene i fjellbygda settes
stor pris på og gjør at folk kommer tilbake år etter år.

I Dalsbygda spilte både vi som arrangører, Dalsbygda som vertskap og
fjellet med sine beboere opp til fest. Det ble talt så mye som 905 ryper denne
helgen, og det ble utdelt 38 premier på 129 startende hunder, nesten 30 pro-
-sent premiering. Det er mer enn vi har hatt de siste årene og vi måtte faktisk
kjøre opp flere premier fra depotet på søndagen. Ca. 55 påmeldte til middag
i teltet skapte en fantastisk stemning. Gratulerer spesielt til Marianne Steen-
land som sammen med datteren Tyra førte sine pointere til 2x1 AK og 1x2
AK.

Sommertreffet hadde også i år base på leirduebanen til Tynset jff. I år
hadde vi fottur på Lauvåskletten, natursti, luftgeværskyting, apport-kon-
kurranse og KM leirdue. Jeg hadde gledet meg til blåskjellsuppen siden året
før, og Ole Petter hadde klart det i år igjen.

Høstkurset fikk vi endelig opp å gå igjen i år, deltagerne var meget for-
nøyd etter 2 dager i fjellet med god instruksjon og godt med fugl å trene på.
Takk til Johannes for en godt gjennomført helg.

Klubbmesterskapet gikk også i år i Dalsbygda og Mastukåsa. Vi er fantas-
tisk heldige som får komme hit og oppleve et av Dalsbygdas beste terreng.
Vi var uheldig og hadde tåke store deler av dagen, men godt humør i partiet
løser det meste. Klubbmester i år ble Uræds Tyri Trolltøtte med eier Reidun
Joten, en fortjent seier var det. Gratulerer!

Dette er mitt siste år som leder og deltager i styret for denne gang. Jeg
ønsker å takke alle som har bidratt med gode ord og gjerninger både i styret,
i komiteer og ellers. Takk også til de som har vært rause nok til å være uenig
i mine/våre avgjørelser og delt det direkte med oss. Slik kommer vi oss
videre.

Lykke til med jubileumsfeiringen i 2015.

Med vennlig hilsen
Kasper

Styre og utvalg i
Østerdal Fuglehundklubb 2014

Leder: Kasper Slettan
Nestleder/web: Asgeir Røset
Kasserer: Tore Knudsen
Styremedlem: Jøran Meås
Styremedlem: Marianne Steenland
Styremedlem: Johannes Nordvik
Styremedlem Anne Mette Ruud Grue
Varamedlem: Ragnar Alander
Varamedlem: Per Østigård

Jaktprøveutvalget:
Leder: Anne Mette Ruud Grue
Medlemmer: Asgeir Røset og
Marianne Steenland.

Utstillingsutvalget:
Leder: Jørn Meås
Medlem: Ragnar Alander

Aktivitetsutvalget:
Leder: Johannes Nordvik
Medlem: Per Østigård

Dommerutvalget:
Marianne Steenland

Materialforvalter:
Kasper Slettan

Vi takker våre annonsører som gjør det
mulig å gi ut Preller’n. De gir oss et bra
tilskudd, og vi oppfordrer våre lesere til å
bruke deres produkter og tjenester.

Takk også til dere som bidrar med stoff.
God jul og godt nytt år!

HUND/SAU – APPORTBEVIS
Hund/sau:
Arve Løkken, Alvdal. Mobil 970 46 558.

For apportbevis:
Marianne Steenland, Strømsås.
Mobil 911 05 898.
Det blir ikke lagt opp til noen datoer på
dette, ta kontakt for avtale om tidspunkt.
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Aktivitetsplan 2015
Forslag til aktivioteter 2015:

Årsmøte 2014 26. februar kl. 19.00 Kantina til NØK

Tolga-prøven 11.-12. april Hodalen fjellstue

Dressurkurs

Sommertreff og
jubileumsfeiring 27.-28. juni

Utstilling 19. juli

Jakthund-kurs 15.–16. august Tolga østfjell

Dalsbygda-prøven 5. – 6. september Dalsbygda

Klubbmesterskap Oktober

Julemøte 20. november

Treningsterreng 2014:

Alvdal 15. juli til 5. september

Grønnfjell 21. august til 5. september

Vingelen Oppstart etter jul, følg med på nettsidene

www.fuglehundklubben.no

Innkalling til årsmøte 2015
Sted: Kantina til Nord Østerdal Kraftlag, Tynset

Tid: 25. februar kl. 19.00

Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling

Sak 2 Valg av møteleder og sekretær

Sak 3 Styrets årsmelding

Sak 4 Revidert regnskap

Sak 5 Innkomne forslag

– Forelagt av styret

– Forelagt av medlemmer

Sak 6 Fastsettelse av kontingent

Sak 7 Godkjenning av aktivitetsplan

Sak  8 Valg

Medlemmer som ønsker saker fremlagt på styremøte

må sende disse til styrets leder innen 31/12-2014.

Medlemmer i styret som ønsker frasigelse av verv, melder dette til valgkomiteen innen 31. desember 2014.

Velkommen!

Styret

Arne Mælen og Kine Storli

i treningsterrenget.

Ketil Stokdal og Raja i treningsterrenget.
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Protokoll fra årsmøtet i
Østerdal Fuglehundklubb 26/2-14
Sted: Nord Østerdal Kraftlags kantine, Tynset

Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling:

Møteinnkalling godkjent av årsmøtet

uten merknader.

Sak 2 Valg av møteleder og sekretær:

Møteleder: Kasper Slettan

Sekretær: Asgeir Røset

Sak 3 Styrets årsberetning:

Årsberetningen ble lest opp av Kasper Slettan

og godkjent av årsmøtet

Sak 4 Revidert regnskap:

Kasserer var ikke til stede, og regnskapet ble

gjennomgått av styrets leder etter beste evne.

Regnskapet ble godkjent med følgende merknad(er):

a. Prosjektregnskapet for Folldals-utstillingen ble

gjennomgått og presisert

b. Styret tar opp fondsavsetning til dommer-

utdanning.

Sak 5 Innkomne saker:

Ingen innkomne saker fra medlemmer eller styre.

Sak 6 Endelig godkjenning av nye lover:

FNye lover ble med et par justeringer godkjent av

årsmøtet. Disse sendes sammen med protokollen

til FKF.

Sak 7 Kontingent 2014:

Kontingenten vedtas uendret for 2014.

Sak 8. Aktivitetsplan 2014:

Aktivitetsplan godkjent for 2014. Det ble bemerket

at dette ikke hører inn under årsmøtet og at det

for neste år utarbeides budsjett ihht nye lover. 

Styret behandler og setter opp aktivitetsplan ut fra

oppsatt budsjett.

Sak 9. Valgkomiteens innstilling vedtatt av årsmøtet.     

Tynset, 26. februar 2014

Per Østigård                              Per Kristian Evensen

Ketil Stokdal og Siri Strømmevold på taksering på Grønnfjell.
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Føring av hund i fjellet
Østerdal Fuglehundklubb ønsker velkommen til kurs «føring av hund i fjellet».

Kurset passer for deg som har ung hund eller trenger en oppfriskning

før jakt eller prøve. Her vil du kunne få nyttige tilbakemeldinger på

hvordan du skal trene videre for å få mest mulig glede av din hund.

Kurset vil foregå i Tolga Østfjell med base på Sumundshytta.

Her vil det være mulig å overnatte både i telt og innendørs.

Det vil bli lagt til rette for en sosial kveld på lørdagen med enkel middag

og muligheter for å skryte litt, om ønskelig.

Dato: 15. og 16.august 2015

Sted: Tolga

Pris og instruktør blir annonsert når dette er klart.

Påmelding: post@fuglehundklubben.no

Tynset

Legg turen innom Statoil
før du drar til fjells!
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Sommertreffen ble i år avviklet 28. juni – en dag som var

preget av vekslende vær.

Programmet var også i år variert og burde passe for

deltakere i alle aldre.

Spreke turgåere møtte allerede på formiddagen fram ved

Tynset kulturhus for å ta felles kurs mot Grønfjell. Både to

og firbente turkamerater kunne glede seg over det fine

turterrenget. Med freske fraspark opp mot snaufjellet var

standarden satt for dagen.

Neste post på programmet var frammøte ved lerdue-

banen på Tynset der en nykomponert natursti sto klar for

deltakerne. Familien Tømte imponerte med gode natur-

kunnskaper og innkasserte seieren i en konkurranse som

inneholdt spørsmål fra flora og fauna. Visste for eksempel

du hvordan fuglehundrasen «Gammel dansk hønsehund»

ser ut? – eller hvilken fugl som har det latinske navnet

«Lagopus Muta»? eller hvem som er musene Tipp og Topp?

Senere ble lufgeværskyting for barn avløst av apport-

konkurranse. Her trakk Myrteigens Anni med fører Per Øs-

tigård det lengste strået foran Streitkampens Katja med

fører Erik Tømte og Tiurfotens Buck med fører Asgeir

Røset. Dommere for dagen var Frode Døsvik, godt assistert

av Jøran Meås.

Tida gikk fort og snart begynte magen å kreve litt opp-

merksomhet. Ventepølser ble redningen og fikk sannelig

bein å gå på. Dermed var vi klar for siste offisielle pro-

grampost, nemlig lerdueskyting. I år testa vi den nybygde

jegertrapbanen som for anledningen bød på «snille» duer.

Konkurransen ble avvikla i god sportsånd av både ny-

begynnere og mer rutinerte skyttere. Etter 23 treff av både

Børre Børresen og Kasper Slettan ble det nødvendig med

omskyting. Kasper trakk her det lengste strået og ble klubb-

mester.

Det offisielle programmet var dermed avlutta og vi

nærma oss dagens høydepunkt, nemlig sommertreffens

signaturrett – blåskjellsuppe. Denne må bare smakes –

perfekt. Vår eminente kokk Ole Petter Hansæl fulgte der-

etter opp med taco. Dette var en rett som både store og små

visste å sette pris på.

Resten av kvelden og ut i de små timer koste vi oss i

gapahuken med bål på peisen, gode skrøner og trivelig

samvær med glade fuglehundfolk.

Ref.: Per Østigård

En sprek gjeng på Løvåskletten.

Flinke apportører og dommere.

Premierte, lerdueskyting.

Sommertreff 2014



8 www.fuglehundklubben.no

Folldalsutstillingen 2014

Søndag 20. juli var det atter tid for utstilling ved Fjellsyn

Camping på Dalholen. Dagen i forveien hadde Folldal Jeger-

og Fiskerforening hatt sin utstilling, samt sosialt lag med

helgrillet gris og musikk på kvelden. 

Søndagen startet med sol i fra tilnærmet skyfri himmel,

og deltakerne var raske med å finne plass i skyggesiden av

ringen. Oscar W. Nilsen sto for bedømmingen av alle raser

og la listen høyt. I tillegg var det med to dommeraspiranter,

men bedømmingen gikk ble allikevel gjennomført både

raskt og effektivt. En stor takk til ringsekretær Kristin Gus-

tafson som hadde full kontroll over hvilke deltakere som

skulle inn i ringen til enhver tid.

Ragnar Alander er primus motor i utstillingshelgen i

Folldal.  Ragnar hadde gjort klart det meste så når under-

tegnede kom, så var det bare siste finpuss som gjensto.

Ragnar styrte sekretæriatet med stø hånd, og hadde hjelp

av Robert Aas til litt forefallende arbeid. Undertegnede satt

som skriver for første gang i karriæren. Takket være en

meget dyktig og tålmodig dommer, samt en fabelaktig

rinsekretær så lærte undertegnde en god del om vinkler og

over og underlinje.

For utstillingsutvalget

Jøran Meås

Best In Show 1. BIS Pointer Fjellrypas Rd II Tempo,  2. BIS Gordon Setter Rb Scott,

3. BIS Engelsk Setter DK CH Bjerndrups Birk og 4. BIS  Korthåret Vorster Absolute Actions La Luna.

Best in Show: Fjellrypas RD Il Tempo
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Premieringer:

NAVN EIER PREMIE

Engelsk setter brukshund klasse hannhund

DK CH Bjerndrups Birk Peer Vinding Excellent 1. konk. CK Cert BIR

Engelsk setter brukshundklasse tispe

Fjellrypas Db Pia Inger og Willy Aune Excellent 1. konk. CK Cert BIM

Rakbjørglias Dell’a Rosa Lise Garberg Excellent 2. konk. CK R.Cert

Gordon setter brukshundklasse tispe

Storsteinens Anna Bella Jens Anders Oustad Excellent 2. konk. CK R.Cert

Gordon setter juniorklasse hannhund

RB Scott Terje Holden Excellent 1. konk. CK BIR

Gordon setter Brukshundklasse Tispe

Svartkulpens Mf Kera Ole Anders Østby Excellent 1. konk. CK Cert BIM

Irsk setter åpen klasse hannhund

Bamse Anne Lærum Excellent 2. konk. CK

Irsk setter brukshundklasse hannhund

NUCH Røde Hunders Janky Jan Erik Moastuen Excellent 1. konk. CK Cert

Irsk setter brukshundklasse tispe

NUCH Red Dubliners BAO Miss Lakris Eli Anette Aateigen Excellent 1. konk. CK Cert

Bjerkaasens Bt- Diesel Doris Eli Anette Aateigen Excellent 2. konk. CK R.Cert

Irsk setter Chamiponklasse Tispe

NUCH Kastellhagens Artemis Ilva Eldri Kjørren Excellent 1. konk. CK BIM

Irsk setter åpen klasse hannhund

Fagermoas I-Kaizer Bjørn Kirkevåg Excellent 1. konk. CK BIR

Pointer åpen klasse hannhund

Furukollens Sako 85 Brown Bear Bente Hyttebakk Excellent 1.konk CK BIM

Pointer Championklasse Tispe

NUCH Eraaks Dina Inger J. Bergseng Excellent 1. konk. CK

Pointer juniorklasse Tispe

Fjellrypas RD Il Tempo Eva Pedersen Excellent 1. konk. CK Cert BIR

Vorstehhund Korthåret Åpen klasse Tispe

Steinbudalens Btm Chana Arne Hagen Excellent CK

Vorstehhund Korthåret Brukshundklasse Tispe

Absolute Action’s La Luna Bente Hyttebakk Excellent 1. konk. CK Cert BIR

Vorstehhund Strihåret Brukshunklasse Tispe

NUCH Speldragets F Golddigger Randi Schulze Excellent 1. konk. CK Cert BIR
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I år opplevde jeg hele Dalsbygdaprøven

på nært hold både som del av arran-

gørteamet og som deltager med irsk

setter Bris (2 år). Storstuvollen er en

fantastisk plass å ha som base og

allerede fredag ettermiddag dukket det

opp både deltagere og dommere.
Lørdagen opprant med godt vær og

mange ivrige deltagere. Seks partier
ble sendt ut i fjellet rundt Stors-
tuvollen, målet for de fleste er en
premiert hund – men deltagelse på
jaktprøve er også en god motivasjon
for enkelte.

129 ekvipasjer og dommere støv-
sugde fjellet for rype. Ettersom dagene
gikk ble noen slått ut og trasket
slukøret tilbake til bilen. Flere nyter
turen uansett; den firbeintes iherdige
jobbing, eiers glede (eller frustrasjon)
over hunden og dens prestasjoner, og
så har vi de som ble elleville av glede
når den veltrente hunden ble premiert.
Du kan krydre dagen med hyggelig
samtaler, gode pauser, mye bær og noe
rovfugl/smågnagere – de fleste parti-
ene hadde gode eller veldig gode opp-
levelser med mye rype. 

Dommerne fulgte opp, fylte ut
skjema, rettledet, forklarte, sendte
hunder hjem, premierte og telte ryper;
bedømte alt som skulle bedømmes.

Jegermiddagen, ja den var super.
Nydelig mat, premiering og loddsalg –
tenk; få muligheten til å vinne tre
dagers jakt i Dalsbygda! Det var også
flere som grep muligheten til å si noen
velvalgte ord og litt sekkepipe ble det
også tid til. 

Søndagen likeens – supert vær,
mye ryper, mange gode situasjoner og
noe ramping ... igjen gode opplevelser
for de fleste, selv om det også på
søndag var enkelte som forlot fjellet
med tanker om å trene den håpefulle
firbente rypejeger bedre til neste gang.

Premier ble det mange av i år, hele
38 stk., og for medlemmer av egen
klubb ble det også bra: 

Marianne Steenland toppet med
sine pointere «Hallingnatten’s Tørst»

og «Vakkerdalen’s Majesty»– begge
1AK

Dagen etter supplerte Mariannes
datter på 16, Tyra Steenland og
«Vakkerdalens Majesty» med 2 AK.

Tor Espen Plassgård førte Arve
Løkkens «ES Tronfjellets Solan» til 1
UK som dermed er klar for Derby.

Gratulerer til alle som vant! Og
takk for fine dager i fjellet, både til de
som arrangerer det hele gjennom året,
låner bort terreng, og til dommerne
som står på for at vi skal få reale be-
dømminger.

Bris og undertegnede røyk ut på
støkk lørdag, og søndag var nok heller
ikke dagen for RIOS. Men vi gir ikke
opp – er redd noen av dere vil treffe oss
på Tolga-prøven til vinteren.
Siri og «Skiskogens Bris»

Litt fakta fra prøvens sekretariat:
Prøveleder: Torgeir Tronslien
Prøvesekretær: Anne Mette Grue,
samt Laila Røhne på Storstuvollen
Dommeransvarlig:
Marianne Steenland
Lærling: Siri Strømmevold
Dommeroppgjør og div.: Arne Mælen
Dommere:
– Per Arne Kjelsberg
– Ole Arnstein Strømsli
– Rune Frankmoen
– Ola Øie
– Cato M Jonassen
– Bjarne Engen
– Marianne Ø Steenland
– Tor E Plassgård

NKK-representant:
Marianne Steenland

Stor takk til våre flinke og hygge-
lige dommere.

Vi hadde 215 påmeldte hunder, av
disse startet 129.

Vi hadde 22 premierte hunder i UK
og 16 som klarte premie i AK.
Gratulerer så mye til alle sammen.

Til jegermiddagen var vi 55 stk.,
som vanlig en herlig 3-retters middag.
Takk til alle involverte.

Reidun og Siri sørget for gode inn-
tekter ved loddsalget, det var flotte
premier og noen heldige vant jakt i
Dalsbygda, gitt i premie av Dalsbygda
jaktlag.

Våre samarbeidspartnere var Dals-
bygda næring og utvikling (DNU) og
Dalsbygda jaktlag. Klubben er veldig
glad for å kunne ha prøven i disse fine
terrengene.

En stor takk til folket på Stors-
tuvollen, der vi som vanlig hadde
hovedbase og sekretariatet der er det
utrolig flott å være.

Vår sponsor var Eukanuba, stor
takk til dem også.

Sekretariatet er meget godt for-
nøyd med årets Dalsbygdaprøve, og til-
bakemeldinger fra dommere og del-
takere tyder på det samme.

Vi gleder oss til neste år.

For prøveledelsen, Anne Mette Grue

Premiedryss og fine dager i Dalsbygda
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Tolgaprøven 2014
Tolgaprøva 2013 gikk av stabelen 12.-13. april 2014, og vi
vendte nok en gang tilbake til Malmplassen Gjestegård som
hovedkvarter. Prøva ble den største Tolgaprøva noensinne
med 3 VK kval-partier og hele 5 UK/AK partier lørdag, samt
VK finale og 5 UK/AK partier søndag. 

Det var 82 påmeldte hunder i UK og 105 i AK. I VK var
det 85 påmeldte hunder. 

Lørdag ble ganske heftig ute i terrengene med en del
vind og snøvær, og det ble ikke mange premiene denne
dagen. 

Søndag ble betydelig bedre værmessig og det gjenspeilte
seg også på premielisten som ble noe bedre.

Antall oppflukter ble telt til uoffisielt 34, noe som må
kunne karakteriseres som tynt, men at været spilte oss et
puss denne helga er det liten tvil om.

Prøva ble arrangert i samarbeid med NPK nok en gang
og det er et samarbeid ØFHK setter stor pris på og takker
for. Vi håper på fortsatt godt samarbeid med NPK i åra som
kommer. 

Tolgaprøva var også den siste av i alt 4 prøver som utgjør
VinterCupen, hvor de andre arrangørene har vært Røros
Jeger og Fisk, Romerike Fuglehundklubb.  

Vinner av Tolgaprøva 2014 med 1.VK Finale ble ES
Jøldalens Tutta med eier og fører Roger Størseth.

Vi gratulerer!

Resultater: 
1VK Finale: Jøldalens Tutta, Roger Størseth.
2VK Finale: Stokkmarka`s I Karma, Steinar Dahl
3VK Finale: Stokkmarka`s I Aron, Steinar Dahl

Kl. Regnr. Rase - Hundens navn
(Mors navn / Fars navn) Eier/Fører Premie

VK 14405/08 ES - Jøldalens Tutta Størseth, Roger 1
(Jøldalens Mezzie / Størseth, Roger
Berguglas Hi-Trøkk)

VK NO30756/11 ES - Stokkmarka's I Karma Dahl Marvell og 2
(Stokkmarka's G Tomi / Steinar
Slottvidda's I M Super Marjo) Dahl, Steinar

VK NO30755/11 ES - Stokkmarka's I Aron Dahl, Maiken 3
(Stokkmarka's G Tomi / Dahl, Steinar
Slottvidda's I M Super Marjo)

Premieliste UK/AK

UK1 NO39074/13 ES - Sønnanåen's Slowfox Søhus, Jon Ivar 1
(Sønnanåen's Zircus / Søhus, Jon Ivar
Simo's Min)

UK1 NO53529/12 ES - Østheia's Bella Mont Montis Hansæl, Ole Petter 2
(Østheia's Agusta / Hansæl, Ole Petter
Fjellvidda's Negus)

UK1 NO57448/12 P - Markusfjellet's Iri Lucky Strandli, Per 2
(Jimsrypa's Raija / Strandli, Per
Black Luckys Ingo)

AK1 NO56216/11 GS - Femundhunds Humla Østmo, Knut 1
(Rokka / Steinådalens Trym) Østmo, Knut
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AK1 NO39966/11 IS - Valaskjalv's Whisky Nymark, Vigdis 1
(Valaskjalv's Tokk / Midtkiløra's Ali) Nymark, Vigdis

UK2 NO30141/13 IS - Kamphøgdas E-Gard Sætren, Rune 1
(Kamphøgdas Duble / Sætren, Rune
Quailbanders Evolution)

UK2 NO39074/13 ES - Sønnanåen's Slowfox Søhus, Jon Ivar 1
(Sønnanåen's Zircus / Simo's Min)

UK2 NO36082/13 GS - Femundhunds Sensi (Cinta / Taiko) Østmo, Knut 1

UK2 NO33123/13 IS - Bjerkaasen's Bt- Iceman Døsvik, Frode 2
(Bjerkaasen's Et-Erte Berte / Døsvik, Frode
J-Tyfon Av Kjerringholm)

UK2 NO37864/13 ES - Valera's Gorbi Jonassen, Cato Martin 3
(Tiurfoten's Siri / Smølarypa's Texas Hold'em) Jonassen, Cato Martin

AK2 NO40920/11 KV - Lykke Av Tverregga Hoel, Grete Stensby 1
(Årdalen's Revolution / Gryingen's Conan) Nedrebø, Rune

AK2 NO40977/10 IS - Bella Stokkerud, Håvard E
(Rosenlia's Kaisa / Furunakken's Zorro) Stokkerud, Håvard E

AK2 SE62561/2010 P - Pålamalmens Isabell Bergersen, Bente 3
(Genni Della Vertematese / Bjønroas Punto) Bergersen, Bente

VK 22216/07 ES - Rotåa's Anni Haugen, Magnus 1
(Sønnanåen's Aisa / Black) Haugen, Magnus

NO43382/10 ES - Krokstøens Trym (Thira / Pei Fang Birk) Liljedal, Skjalg 2

Roar Størseth og Steinar

Dahl, flankert av Rune

Frankmoen og Ola Øie.



Østerdal Fuglehundklubb Presenterer:

I 2015 fyller klubben vår 30 år, i den forbindelse arrangerer vi en jubileumscup.
Poeng kan sankes på våre 3 tradisjonelle arrangement:

Tolga-prøven, Folldals-utstillingen og Dalsbygda-prøven.

Poeng oppnås på følgende måte:

1 poeng for deltagelse på hvert arrangement. 
Ved deltagelse flere dager på samme arrangement, teller beste resultat én av dagene.

JAKTPRØVER

JAKTHUNDUTSTILLING

15post@fuglehundklubben.no

1 VK 11 poeng
2 VK 10 poeng
3 VK 9 poeng
4 VK 8 poeng
5 VK 7 poeng
6 VK 6 poeng
CK 1 poeng
Cacit / res. Cacit 2 poeng
1 AK 9 poeng
2 AK / 1 UK 7 poeng
3 AK / 2 UK 6 poeng
3 UK 5 poeng

1. Excellent i klassene JK, UK, AK og BK 5 poeng
2. Very Good i klassene JK, UK, AK og BK 4 poeng
3. Good i klassene JK, UK, AK og BK 3 poeng
4. Sufficent i klassene JK, UK, AK og BK 2 poeng

Jubileumscupen sponses av BEU:
Premien er 5 dager rypejaktjakt i Dalsbygda 22. - 26. september 2015,

inklusive husrom i Dalsbygda. Premien gjelder for 2 personer.
Første mulighet til å sanke poeng er på Tolga-prøven 12. - 13. april 2015.
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Årets hund 2014
Da vi ikke hadde fått innsendt noen resultater da fristen gikk ut, valgte vi etter årsmøte å etterlyse resultater en gang til.
Vi fikk da inn 10 resultater. Her en presentasjon av Årets hund i Østerdal Fuglehundklubb 2013, skrevet av eier Paal
Gundersen:

Sommeren 2003 døde begge mine hunder, Grasfjellets Fant og Mjogsjøens Ronja. Gode råd var dyre den jakthøsten. Jeg
fikk kjøpe ungdomsstjernen Skillevatnets Mac av Halvar Rødsjø. I tillegg til å være en meget vakker hund og god jeger,
ble Mac far til mange avkom. Jeg beholdt en valp med navn Zenta fra en parring med Sørhaugliens Ronni. Zenta ble
NUCH og fikk masse premier, hvorav mange 1VK. 

Zenta har hatt 3 valpekull, ett med Vinterfjellets Knæsj (Ketil Stokdal har Raja fra dette kullet, med flere 1 VK og
NM finale vinter), én parring med Østkystens Vito (kun 1 valp, Zico – flere 1 UK), og til sist en parring med en av Norges
beste avlshanner gjennom tidene, Black. Det ble kun 2 valper fra dette kullet, hvorav Chablis ble igjen hos meg.

Chablis ble født hos Marianne på Strømsås 15. juli 2012, og hadde sitt første leveår hos Halvar Rødsjø. Bedre opp-
vekstvilkår enn hos Halvar og Fosen-halvøya skal man lete lenge etter. Tre 1 UK og tre 2 UK før hun var 14 måneder
var fasit. Chablis er en overskuddshund og har en voldsom fart og motor. Hun revierer godt, holder god kontakt uansett
terreng, og over gjennomsnittet flink til å finne fugl. Jeg har skutt mye rype og skogsfugl for Chablis i høst. Hun er rolig
og snill i hus og hundegård, og trives godt i lag med sin store halvbror – Vigdaættas Asso hjemme hos oss.  Jeg er gleder
meg til AK start nå i vinter, og det er jeg overbevist om at Chablis også gjør.

Jeg har vært medlem i Østerdal Fuglehundklubb i rundt 20 år, og har hatt gleden av å være med på takseringer, jakt-
prøver, utstillinger, kurs og sosiale arrangementer. Det er alltid god atmosfære, flinke folk og vel gjennomførte 
arrangementer. Gratulerer med vel gjennomførte 30 år!

Beste hilsen Paal

ÅRETS HUND 2013

ES Hugulias Chablis Paal Gundersen 16 poeng
P Orremåsens Lilje Øystein Rønningen 6 poeng
ES Vigdaættas Asso Paal Gundersen 5 poeng
ES Raja Ketil Stokdal 5 poeng
ES Panto Per Erik Lund 4 poeng

IS Bris Siri Strømmevold 3 poeng

ES Tiurfoten`s Buck Asgeir Røset 3 poeng

ES Myrteigens Anni Per Østigård 3 poeng

B Tino Ulf Volden 3 poeng

GS Bono Laila Røhne 2 poeng

Til venstre Paal Gundersen med Chablis
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Ved lik poengsum vil alder være utslagsgivende; yngst hund går foran.

Resultater til årets hund 2014 bes innsendt senest 31. januar 2015.
Sendes til Asgeir Røset, 2500 Tynset, eller pr mail til asgroset@bbnett.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 man
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 1. premie 5 poeng Klubbmesterskap 1. premie 5 poeng
2. premie 3poeng 2. premie 4 poeng
3. premie 2 poeng 3. premie 3 poeng

UK 1. premie 5 poeng 4. premie 2 poeng
2. premie 3 poeng 5. premie 1 poeng
3. premie 2 poeng 6. premie 1 poeng

VK 1. premie 5 poeng
2. premie 4 poeng CACIT og Ærespremie, skog 5 poeng
3. premie 3 poeng CK 3 poeng
4. premie 2 poeng Premiering i finale/semifinale 3/2 poeng
5. premie 1 poeng Premiering i høystatusløp finale/semifinale 2/1 poeng
6. premie 1 poeng

Hunden skal være utstillingspremiert, det gis ett poeng
for excellent/very good i ØFHKs utstilling.
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Presentasjon av et medlem:

Navn: John Smedbakken, Koppang
Hunder nå: 2 stk. Breton, 2 stk. Norsk elghund grå, 2 stk. Luzernerstøvere

Hvilke erfaringer har du med hund? Kjøpte min første

hund, en drever, i 1986. Drevere hadde jeg fram til i 2002.

I løpet av den perioden hadde jeg 3 valpekull med drevere

med kennelnavn Briskebyens. Min første Luzernerstøver,

en hannhund, kjøpte jeg i 1993. I 1997 kjøpte jeg min første

tispe av samme rase. Hun ble NUCH og het Tinka. Hun

hadde 3 kull. Ett av hennes avkom har vi enda, NUCH Bris-

kebyens Olga. Hun har også hatt tre kull, og vi har også et

av hennes avkom, Briskebyens Helga. I 1989 ble jeg jakt-

prøvedommer for drivende hunder. 

Elghunder har jeg hatt siden 1989, og jeg ble jaktprøve-

dommer, bandhund, i 1991. I 1993 ble jeg også jaktprøve-

dommer for elghund løshund. Jeg har hatt fuglehund siden

2003. Da kjøpte jeg en strihåret vorsteher-valp. Ei tispe som

ble jaktpremiert på sin første start på lavland. Hun hadde

et bra eksteriør, og gjorde det meget bra på noen utstil-

linger. I 2007 kjøpte jeg en voksen breton hannhund, 2 år

gammel. Han var vokst opp som familiehund i Bergen, og

hadde aldri vært ute på jakt eller jakttrening. På sin første

prøvestart på Tolga-prøven, vinter, fikk han 2. AK. Da uten

apportbevis. Han fikk apportbevis påfølgende sommer. Han

hadde mye stang ut, og fikk fem stk. 2. AK på fjellet. Høst

og vinter. Han er fortsatt en eminent jakthund, snart ti år

gammel. Han er fullcertet på utstilling. Han har tre kull

etter seg, med til sammen 24 valper. Vi har ei tispe fra hans

første kull, og hun viser bra takter. Ikke startet på prøve

enda. 

Jeg er autorisert eksteriørdommer for harehundrasene,

elghundrasene og fuglehundrasene. Ble første gang auto-

risert i 1999.

Hvorfor holder du på med fuglehund? Jeg synes det er

meget givende å trene fuglehunder, og utvikle samarbeidet

med dem. Samtidig kan mye av treningen foregå hele året.

Grunnen til at jeg kjøpte min første fuglehund var etab-

leringen av ulveflokker i kommunen jeg bor i. Første årene

på 2000-tallet hadde vi tre etablerte ulveflokker her i kom-

munen. Utsiktene for å kunne fortsette å bruke losende

hunder fremover var veldig mørke. Derfor kjøpte jeg fug-

lehund, for å kunne fortsette å jakte med hund.

Har du noen filosofi bak treningen din? Ser ikke på meg

selv som noen erfaren fuglehundmann. Prøver å hente tips

fra de som har drevet med dette mye lenger enn meg, og tar

vare på det jeg tror på selv. Det er mange meninger innen

dette temaet. Jeg har duer selv, og prøver å trene noe ro i

oppflukt. Man kan få mange kontrollerte fuglesituasjoner,

noe jeg mener er verdifullt.

Hva syns du er det viktigste å lære hunden din? Jeg synes

det er viktig å lære hunden sitt på avstand, samt innkalling.

Da har man grunnlaget for å kunne lære dem ro i oppflukt.

Som kanskje er det viktigste i prøvesammenheng.

Har du noen forbilder når det gjelder fuglehunder og dres-

sur/trening? Ingen spesielle forbilder, men blir imponert

over gjentagende gode resultater mange klarer å oppnå med

flere forskjellige hunder.

Hvordan kom du i kontakt med ØFHK første gang? Var

heldig å få fungere som ringsekretær ved noen av klubbens

utstillinger for mange år siden. Meldte meg inn som

medlem da jeg hadde min første fuglehund.

Hvilke av klubbens tilbud benytter du deg av? Har deltatt

på jaktprøver, utstillinger og apportkurs. Har benyttet klub-

bens treningsterreng og sauedressur.

Hva syns du om hvordan klubben drives i dag? Virker utad

som en veldrevet og solid klubb med bra aktivitetsnivå.

Har du noen ønsker om tilbud vi skal legge til rette for?

Ingen spesielle ønsker.
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Presentasjon av et medlem:

Navn: Arne Sandbakken, Tynset
Hunder nå: Inga, landhåret vorsth, pluss en jaktgolden, hun er mest for kos

Hvilke erfaringer har du med hund? Lang erfaring med

hunder, men ikke lang erfaring med fuglehunder. Har hatt

polarhunder i mange år, og vokst opp med hund. Har vel

bare noen få år av livet uten hund.

Hvorfor holder du på med fuglehund? Flott hobby, elsker

jakt og friluftsliv. Trives veldig godt med å trene hund. Etter

at barna ble store har jeg tid til dette. Det er en flott hobby

å trene hund, jakte med den og bare være ute med

hunden(e).

Har du noen filosofi bak treningen din? Positiv forsterk-

ning. Oppmuntrer korrekt adferd, overser uønsket adferd.

Hunden skal ha meg som sin ubestridte flokkleder på en

positiv måte. Ser at positiv forsterkning på ønsket adferd

fungerer veldig bra. Hunden gjør alt den kan for å gjøre ting

slik jeg vil.

Hva syns du er det viktigste å lære hunden din? Generell

dressur som innkalling, gå ved fot, ligg og ikke gå ut før be-

skjed (ut av døra, ut av bilen, ut av eiendommen). Inne skal

hunden være rolig og ha sin trygge plass i huset. Den skal

også lære at stoler, senger og sofa er for folk og ikke for

hunder.

Har du noen forbilder når det gjelder fuglehunder og dres-

sur/trening? Mette Ulvestad og Rune Brenna har vært mine

oppdrettere og (hoved)trenere. Forbilde er kanskje litt volds-

omt, men de er dyktige og har flinke behagelige hunder. Jeg

brukte mye tid første året med Inga på å lære mest mulig

av dem. Alle samlinger anså jeg som trening av meg, og

ikke primært hunden. Vi kan trene alene. Mette og Rune

er også flinke til å svare om jeg har spørsmål nå som

hunden er voksen.

Hvordan kom du i kontakt med ØFHK første gang? Har

dere ikke alltid vært her? Det ble naturlig for meg å melde

seg inn når jeg kjøpte fuglehund.

Hvilke av klubbens tilbud benytter du deg av? Har ikke

vært veldig aktiv ennå. Det skyldes en kombinasjon av at

tidspunkt ikke har passet, og at hunden har hatt to innbilte

svangerskap som har forhindret deltagelse på prøver.

Hva syns du om hvordan klubben drives i dag? Virker som

den drives bra.

Har du noen ønsker om tilbud vi skal legge til rette for?

Først må jeg benytte de tilbudene som allerede er. Tror det

er helt passe.
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Høstens treningssamling
på Tolga Østfjell 16.-17.august 2014
Det ble gjennomført en treningssamling helgen 16. og 

17. august, vi hadde med noen lokale deltagere, og noen

hadde tatt turen helt fra Oslo. Det var fin spredning på

alderen til hundene, den yngste var ca ett år og den eldste

var 8 år. Det var meldt bra med fugl ifølge takseringene, så

spenningen var stor før vi skulle ut i terrenget. Vi hadde

med oss Dag R. Øvergård som instruktør. Han er en meget

erfaren hundemann med flere premierte hunder, bl.a. P

Bittermarkas Spardame. Han klarte å holde en fin balanse

mellom instruksjon og gode historier, så vi hadde noen

trivelige timer i fjellet sammen.

Første dagen var det opphold, med litt vind. Vi gikk

lenge uten å se noe fugl, før vi fikk en kort markering, ble

det støkk på et fint rypekull. Da vi tok opp unghundene

viste de liten interesse, som om det ikke var noe lukt.

Hundene jobbet godt hele dagen uten at vi fant noe mer

fugl, selv om vi gikk i meget bra terreng. Vi tok en time i

lyngen, med kaffe og flere gode historier. Hundene fikk en

velfortjent hvil  og var klare for nye timer i fjellet. De var

ivrige og jaktet fint i timene etter hvilen. Det ble ikke

funnet mer fugl, så vi bestemte oss for å avslutte dagen

mens vi hadde hunder med litt energi igjen. Søndagen kom

til å bli lang for hundene.

Vi var vel alle veldig betenkte når vi gikk tilbake til

bilen for kvelden. Var det ikke noe i fjellet, hadde vi blitt

lurt?

Neste dag var det meldt mye regn, og utpå dagen skulle

det også bli torden, så flere av oss var skeptisk til hvordan

dette skulle gå. Ville været sette en demper på stemningen,

ville vi finne mer fugl enn i går, hadde klubben lovet godt

med ryper uten at det kunne holdes? Svaret fikk vi to

hundre meter fra bilen. Der tar den ene unghunden opp

noen ryper. Hun var ikke rolig i oppflukt, kan vi si. Hun

forsvant nesten ut av syne, og vi så langt fra der vi sto. Etter

at neste to hunder hadde hatt slipp, hadde vi sett tre ganger

mer fugl enn dagen før. 

Etter dette hadde vi fugl på vingene jevnt utover hele

dagen, hundene jobbet bra, og vi fikk fint fuglearbeid av

flere av unghundene. På noen av hundene så vi utvikling

nesten slipp for slipp.

Hundene vi hadde med oss viste oss gode egenskaper og

kommer til å gi eier mange gode stunder i fremtiden.

Den som gjorde størst inntrykk, var eieren som ved

påmelding var opptatt av at det var flygedyktige fugler, da

hunden hennes var rå i reisen og hun tyvreiste hele tiden.

Hunden hennes finner sin fugl, står som om hun aldri har

gjort noe annet, reiser rått et kull, som hun har sagt, eier

stopper hunden med langlinen. Eier er strålende fornøyd.

Under utredning tar hunden ny stand, på ordre reiser hun

enkel fugl og er komplett rolig i oppflukt. Eier var så for-

nøyd at hun gråt av glede.

Denne dagen hadde alle hundene sjanse på fugl. Selv om

det ble en del støkk og etterganger, hadde vi også flere gode

situasjoner.

Utover dagen ble det tydelig at unghundene var slitne

etter to lange dager i fjellet. En etter en valgte førerne å tre

av og takke for seg,  siden de var fornøyd med hunden sin. 

Vi var alle enige om at det hadde vært en fin helg med

bra uttelling for de med unge hunder, og for oss med mer

erfarne hunder var det en vekker å se at dressuren ikke var

helt der den burde være to uker før Dalsbygda-prøven.

Vi fikk sett hunder med stort potensiale og engasjerte

eiere som vil satse på hunden sin.

Vi ønsker de lykke til og håper å se flere av dem på

prøver eller klubbmesterskap i framtiden.
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Apport – for en komplett jakthund
Apport er en viktig disiplin for fuglehundene. Det å søke

opp og finne felt fugl, viser respekt for viltet. Raskt og ef-

fektivt apportsøk sikrer rask avliving av skadeskutt vilt. Og

det er kronen på verket; det vi trener for fra vi får valpen,

det at hunden bringer inn felt fugl til sin eier. Den første

apporten har nok rørt mangt et jegerhjerte.

I rolige perioder på året er apport en fin trening for

lydighet og samarbeid, og morsom og fin aktivitet for hund

og eier. Jo mere kreativt, jo bedre.

På enkelte jaktprøver kreves utført apport etter fug-

learbeid, for eksempel i vinnerklassen. For å oppnå 1. pre-

mie i voksen kvalitetsklasse (AK), kreves fremlagt apport-

bevis. Dette nettopp fordi apporten ansees som en viktig

oppgave for jakthunden. 

Apportprøver dømmes av jaktprøvedommere. Medlem-

mer av ØFHK kan avlegge apportprøven hos meg på

Strømsås Gård og hundepensjonat.

Her er bilder av noen av sommerens vellykkete apport-

prøver; alle fire gratuleres med apportbevis.

Marianne Steenland

Bris apporterer.

Kira belønnes. Zanto på bare 1 år er klar for avlevering til eier Geir Hoel.

Sørhaugliens Inti og Helge Årtun.
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Årets dressurkurs

Et sikkert vårtegn i Østerdalen er oppstarten på det årlige

dressurkurset. For tolvte året på rad arrangeres kurset på

Strømsås Gård og hundepensjonat med Marianne Steen-

land som instruktør. Det har blitt mange hunder og eiere

innom i disse årene og det er morsomt å se at flere kommer

igjen når de får ny hund. Hvert år er det deltagere som er

kommet så langt at de kan stille på jaktprøver og det har

også blitt flere premier. Så også i år.

På kursene prøver jeg å gi inspirasjon og veiledning til

deltagerne til å jobbe med hundene sine, hundene skal få

trene på grunnleggende ferdigheter i uvante omgivelser, og

de skal lære å jobbe med andre hunder tilstede. Alt med

sikte på høstens jakt og jaktprøver. I tillegg får deltagerne

kontakt med likesinnede for videre trening eller utveksling

av erfaringer. 

Årets kurs hadde 6 deltagere og det er et ganske passe

antall. Vi trente 6 kvelder på vårparten og hadde en repeti-

sjon med litt duetrening på sommeren før vi avsluttet på

tradisjonelt vis i treningsterrenget i Alvdal 15 juli. Halv-

parten av hundene oppnådde premie på jaktprøve / klubb-

mesterskap i løpet av høsten og det er bra. Det er moro og

inspirerende å samarbeide med folk som jobber med

hundene sine. Lykke til videre alle sammen!

Marianne Steenland

Samarbeid og kontakt.

Fra duens perspektiv.

Fokus er på plass.

Med tema grunnleggende dressurøvelser for jakthunder.
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Vintercup 2014

Morten C Jensen og Kvernsjøbergets Donna Quattro.

Vinner av Vintercup 2014.

Bosted: Åsgreina i Nannestad.

– Dere hadde jo en fantastisk helg på Romerike sin prøve

i mars. Hadde dere planer om å ta hjem Vintercup-seieren,

eller ble planen til underveis?

– Å ta hjem seiere er som kjent noe som sjelden kan

planlegges, det er masse gode hunder som stiller og det er

snakk om «stang inn» hele veien. Donna la grunnlaget på

Femunden, én av tre prøver. 

– Kan du fortelle litt om Donna?

– Ei snill tispe som har blitt 10 år. Aldri noe tull i hei-

men, verden er grei så lenge hun får ligge på et fang. Får hun

ikke oppmerksomhet, så tar hun, hun kan godt finne på å

legge seg midt opp i lekehaugen til barnebarna for å bli

klødd. 

Hun er det en kaller en overskuddshund, og har på sine

gamle dager sine egne meninger om hva som er «anvist

terreng» under jakt og trening.  Hun har aldri vært syk eller

skadet. I overkant vilt begjærlig, ikke bestandig like villig

til å gi fra seg det som er felt.

– Har du flere hunder i ditt eie?

– For tiden eier av 4 stk. IS tisper, foruten Donna

Quattro, Kaylie Quattro, Vita Quattro og Jippi Quattro som

håper på valper på med Imingens  Pn Vegas i februar 2015.

– Hva legger du mest vekt på dressurmessig?

– Har ingen vekting av dressur, mine går løse på gården

og ligger i hver sitt bur med døren åpen. Tror det er viktig

å ikke mase på hunder. Men er det først gitt en beskjed, så

er ikke dette ment som noe forslag. 

– Har du noen forbilder når det gjelder fuglehunder/-

dressur? 

– Forbilder på noe som vedrører hund finnes ikke, ver-

ken rase eller prestasjoner. Liker alle raser, det er person-

ligheten til hvert individ som er avgjørende.

– Hvor lenge har du drevet med fuglehunder?

– Jeg kjøpte min første IS i 1988, en «einsteiner» av det

strie slaget. 

– Hvordan opplevde du premien fra Vintercup; 5 dager

jakt i Dalsbygda?

– Premien blir tatt ut 10. september 2015. Gleder meg

selvfølgelig til dette.

– Og fatet, har du funnet en plass til det?

– Jeg skal nok klare å finne en hedersplass til det,

sammen med øvrige premiene til Donna på huset i Øver-

sjødalen.

– Har du noen nye talenter på gang?

– Jeg har ei god tispe i Vita Quattro på 3 år som dess-

verre har blitt en salderingspost for tre andre VK hunder

som har tatt for mye tid.. Hun skal få sine sjanser i vinter.

– Hvor jakter du helst?

– Liker meg godt på fjellet, men på grunn av jeg bor på

Romerike, så blir det mest skogsfugljakt i Nannestad.

– Har du noen planer for vinteren når det gjelder jakt-

prøver?

– Har en plan om å få Vita Quattro opp i VK, jeg tror

ikke dette er noen umulig oppgave.

Donna på lavlandstrening.

Årets vinner av VinterCupen som arrangeres i samarbeid mellom Romerike Fuglehund-

klubb, Røros JFF og Østerdal Fugle-hundklubb/NPK ble: Kvernsjøbergets Donna

Quattro med Eier/fører Morten C. Jensen. 

Donna Quattro oppnådde 1. VK Kval+1. VK Finale m/Cacit på prøven til

Romerike Fuglehundklubb i mars, og fikk med det 9 poeng. Det holdt til seier!

På grunn av sammenfallende helger for to av prøvene i 2015, går dessverre

Vintercup ut av programmet dette året. Samarbeidet klubbene imellom har

vært godt og dette er noe som bør bygges videre på. Østerdal Fuglehundklubb

ønsker derfor at Vintercup må gjenoppstå i 2016. 

Her en presentasjon av vinneren i 2014:
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Klubbmesterskap i
Østerdal Fuglehundklubb 18/10-2014

Lørdag arrangerte Østerdal Fuglehundklubb (ØFHK) klubb-
mesterskap i Mastukåsa i Dalsbygda. Det var 13 hunder
påmeldt i alle aldre. Når vi kjemper om klubbmester
tittelen så lemper vi på kravene i forhold til en vanlig jakt-
prøve. Om hundene skulle springe etter fugl eller på andre
måter ikke leve helt opp til jaktprøvereglementet så tar vi
ikke det så tungt og alle får være med hele dagen. Det er
alltid god stemning på klubbprøven, her kan de som er
uerfarne og de erfarne gå side om side uten å være nervøse
for hvordan hunden presterer. Gode råd og tilbakemeld-
inger fra både dommer og andre deltagere verdsettes av alle.

Vi startet dagen kl. 8 ved Kølbua i Dalsbygda, det var
litt tåke og småsur og kald vind men ikke verre en at vi
reiste til fjells. Vi diskuterte litt om vi skulle tillate bruk
av GPS med peiler siden det var såpass med tåke, men ble
enige om at det burde være unødvendig. Dagen startet som
en vanlig jaktprøve med at vi ble ønsket velkommen av
prøveleder Per Kristian Evensen og at dommer for dagen
Camilla Larsen holdt ”morgenandakt”. Her forteller hun
litt om hva som kreves av hundene og oss gjennom dagen.
Kjentmann var Thor Arne Hultmann. Han ledet oss til
rypene og rundt i fjellet med stø hånd. Hundene viste seg
frem så godt de kunne, men det viste seg fort at tåka kunne
bli et problem da hundene fort forsvant ut av syne inn i
tåka. Dette resulterte i at noen av hundene mistet kon-
takten med fører og ble borte i perioder. Utover dagen lettet
været litt og det ble noen grader mildere. Den første hunden
som fant ryper var Reidun Jotens hund Tyri Trolltøtte. En
flott stand og 3 ryper letter foran hunden og Reidun skyter
med startpistol. Selv om vi vet at vi går i kremen av rype-
terreng så er det alltid litt godt når vi får dem på vingene.
Med dette så har Trolltøtta og Reidun gjort det som skal til
for å premieres i klubbmesterskapet.

Vi går videre og flere ryper sees i lufta, men hundene ser
ikke ut til å ha helt taket på dem. Vi spiser lunsj og tar en
pause så hundene kan roe seg litt, og alle kan få i seg litt
mat og varm drikke. Etter pausen trykker plutselig rypene
bedre for hundene og ting begynner å skje. Gordonsetter
Bono er uheldig og kommer feil i vind og støkker opp 3
ryper. Det var nesten … Rett etter så tar Pointer Fri en flott
stand, ryper letter presist foran hunden og Svein skyter med
startpistolen. Nok et godkjent fuglearbeid og 2 premi-
eringer er innen rekkevidde Fri settes på foreløpig andre-
plass, siden hun har hatt sjanse på fugl tidligere på dagen.
Dagen går mot slutten og for at alle skal få like mye slipptid
så deles de 3 siste hundene opp alle får en partner. Først
Solan 10 minutter mot Fri i 5 minutter og Katja i 5 mi-
nutter. Til slutt Katja mot Fri i 5 minutter. I siste minutt
av siste slipp tar Katja stand, hun har gått fint hele dagen
og om Erik får til et godkjent fuglearbeid her vil han bli

klubbmester. Katja går frem på kommando, tar ny stand.
Ny reiskommando gis og Katja går frem, reiser presist rype,
er rolig i oppflukt og skudd. Det jubles i lia, og Katja blir
utropt som Klubbmester.

Nå viser det seg at vi har omgått en regel i jaktprøvereg-
lement som vi som arrangører burde passet bedre på, noe
som blir påpekt for oss i etterkant av lokalt dommerutvalg.
Når vi tar kontakt med Erik og forklarer problemet så
trekker han Katja.

Dermed blir premielisten slik: 
Klubbmester ØFHK 2014:
ES Uræds Tyri Trolltøtte. Eier og Fører Reidun Joten
Nr. 2. Fri av Vestre Homble. 
Eier: Camilla Larsen, Fører: Svein Stueland

Ref.:  Kasper Slettan

Dreiebok fra klubbmesterskapet til
Østerdal Fuglehundklubb 18. oktober 2014

Etter ønske fra klubbens ledelse ble følgende kriterier ble
lagt til grunn for en tilnærmet VK bedømming og gjelder
uavhengig hundens alder. Vinneren er den som har flest
fuglesituasjoner.

Dersom to hunder stiller likt med hensyn til antall fug-
learbeid, vurderes selve fuglearbeidet og den med best ut-
ført fuglearbeid vinner.

Hundene rangeres primært etter svart/hvit kriterier
med følgende vekting: slått i fugl, sjanse på fugl, tomstand.

Primært skal alle hundene som deltar være med hele
dagen og ikke sendes hjem, derfor vektlegges søksegen-
skaper, dressur og samarbeid med eier mindre. Følgelig vil
punkt 1-3 være avgjørende ved rangering av hundene.

Deltagende hunder:
NR RASE HUNDENS NAVN FØRER
1 ES Panto Per Erik Lund
2 ES Katja Erik Tømte
3 ES Boss Erik Tømte
4 ES Ruff Kasper Slettan
5 ES Tyri Trolltøtte Reidun Joten
6 ES Inti Helge Årtun
7 ES Sting Tor Arne Hultmann
8 GS Bono Tor Arne Hultmann
9 B Tino Ulf Volden
10 ES Anni Per Østligård
11 ES Zappa Per K Evensen
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12 P Fri Svein Stueland
13 ES Solan Arve Løkken

1 runde: 15 minutter

1. slipp: Panto-Katja

To gode hunder som revierer anvist i motvind i god kontakt

med fører. Veksler om føringen. Panto over Katja pga noe

bedre kontinuitet og terrengdekning.

2. slipp: Boss-Ruff

To hunder som jakter store deler av slippet på egen hånd.

Ruff over Boss, som ikke er inne når slippet avsluttes.

3. slipp: Tyri Trolltøtte-Inti

To meget gode hunder med trøkk. Tar for seg av terrenget i

stor fart og revierer i store fine slag i god kontakt med fører.

Inti over Trolltøtte pga et mer modent søk.

4. slipp: Sting-Tino

Tino starter i fin fart stil og aksjon og revierer i motvind i

god kontakt med fører. Har noen markeringer, men ingen

fugl i slippet. Tino over Sting som jakter på egen hånd, og

ikke sees i slippet.

5. slipp: Bono-Anni

To overskuddshunder som viser seg de første minuttene av

slippet. Da revierer begge anvist terreng. Bono over Anni

da han viser seg igjen i slippets siste minutt.

6. slipp: Zappa-Fri

To meget gode hunder som revierer anvist terreng i god

kontakt med fører og forhold. Veksler om føringen. Zappa

over Fri.

7. slipp: Solan-Katja (Solan er oddehund, derav Katja sitt

andre slipp)

To flotte hunder som revierer anvist terreng i fine slag i god

kontakt med fører. Solan over Katja pga større terrengdek-

ning og kontinuitet.

Runde 2: 15 minutter

1. slipp: Panto-Boss

Panto jakter fint anvist terreng i god kontakt med fører. Det

meldes stand, Panto går villig fram uten å presentere fugl.

Tomstand. Boss jakt på egen hånd i hele slippet. Panto over

Boss.

2. slipp: Ruff-Trolltøtte

Trolltøtte jakter i medvind i god kontakt med fører. Troll-

tøtte fester stand og reiser på egen hånd ryper før fører

kommer helt til, og går etter. Det skytes og hunden utreder

etterhvert området.  Trolltøtte med gjeldende fuglearbeid

over Ruff.

3. slipp: Inti-Tino

To hunder som jakter flott i medvind. Inti over Tino som

har en tomstand.

4. slipp: Zappa-Anni

To meget gode hunder som avsøker anvist terreng og

revierer flott i god kontakt med fører. Begge sjanse på fugl.

Veksler om føringen. Zappa over Anni pga noe bedre kon-

tinuitet.

5. slipp: Bono-Fri

Begge jakter i anvist terreng. Begge sjanse på fugl. Fri fester

stand, rype letter, Fri rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok.

Fri med gjeldende fuglearbeid over Bono.

6. slipp: Solan- Panto (Solan oddehund, Panto sitt tredje

slipp)

To meget gode hunder, jakter fint i anvist terreng. Panto

over Solan pga noe mer forutsigbarhet i søket.

Runde 3: 10 minutter

1. slipp: Trolltøtte-Inti

Begge revierer meget bra anvist terreng. Inti over Trolltøtte

pga mer forutsigbarhet i søket.

2. slipp: Anni-Tino

To meget gode hunder som revierer anvist terreng. Anni

over Tino pga bedre terrengdekning.

3. slipp: Bono-Zappa

Zappa revierer meget bra anvist terreng og settes over Bono

pga mer forutsigbarhet i søket.

4. slipp: Fri-Solan – 5 min

Begge drar langt ut. Deretter jakter begge fornuftig i anvist

terreng. Solan over Fri.

5. slipp: Katja-Solan – 5 min

Begge jakter i god kontakt med fører. Katja over Solan, som

reduserer søket sitt noe.

6. slipp: Katja-Fri – 5 min

Begge jakter fornuftig. Katja fester stand på kolle. Reiser

rype kontrollert og presist etter ordre fra fører. Rype letter.

Akseptabel rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Katja med

gjeldende fuglearbeid over Fri.
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Etter Klubbmesterskapet så er vi blitt gjort oppmerksom på

et regelbrudd fra lokalt dommerutvalg. Erik har valgt å

trekke Katja på grunn av dette, så dermed rykker hun ut av

premielisten.

Premier:

1. premie ES Tyri Trolltøtte

2. premie P Fri

Rangering av hunder er gjort etter gjeldene kriterier som er

skissert innledningsvis:

Katja: fuglearbeid med reis, rolig i oppflukt og skudd. Ut-

reder ok. Ingen minus.

Tyri: fuglearbeid med selvstendig reis, ettergang. Utreder

ok. Ingen minus

Fri: fuglearbeid uten reis, rolig i oppflukt og skudd. Utreder

ok. Sjanse på fugl, tomstand.

Hunder uten minus: Inti, Solan. 

Hunder med tomstand: Panto, Tino.

Hunder med sjanse: Zappa, Anni.

Hunder slått i fugl og sjanse: Bono.

Hunder borte i slipp: Ruff, Sting, Boss.

Jeg takker for en flott dag i fjellet. Det var kjekt å se og

dømme flotte hunder. Konklusjonen etter dagens fjelltur er

at Østerdal Fuglehundklubb har mange gode hunder, og

definitivt ingen skopussere blant sine medlemmer som

stiller på klubbmesterskap!

Klubbmester Uræds Tyri Trolltøtte og Reidun.

Svein mottar premien fra prøveleder Evensen.

Dommeren skriver og vurderer, mens deltagerne venter
i spenning.

Tronfjellets Solan og Arve Løkken.

Per Østigård, Helge Årtun, Svein Stueland
og Reidun Joten.
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