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Lederens hjørne

Kjære medlemmer!

Det nærmer seg årsslutt, og tid for vareopptelling.
2016 har vært nok et år hvor vi har gjennomført ØFHK’s tradisjonelle 

arrangement – med ett unntak. Vi fikk ikke tildelt utstilling i 2016 – visst-
nok pga. et konkurrerende arrangement i Tromsø. Heldigvis er utstillingen
på plass i 2017, med en liten endring. Utstillingen er flyttet en uke fram i
tid. I tillegg, siden Folldal JFF ikke lengre har utstilling, blir vår utstilling en
enkelt dag. En endring til er at utstillingen i 2017 legges til Savalen. Sommer-
treffet i klubben blir en del av denne utstillingen. 

Uten utstilling er det ikke uventet klubbens to jaktprøver som trekker
flest deltakere.

Både til vinterprøven og til høstprøven var det ventelister. I Dalsbygda
var det nesten 100 hunder på venteliste da påmeldingsfristen gikk ut. Det
ble derfor besluttet å utvide 1. dag med to partier og 2. dag med ett parti.
Likevel, med 178 startende hunder, er inntrykket mitt at vi klarte å beholde
en «intim» ramme på arrangementet. Kreative medhjelpere fikset logistikk
med parkering og utkjøring til terrengene. Som vanlig mange fug-
lesituasjoner på begge prøvene, og svært bra premieprosent. Vi er svært for-
nøyd med at deltakerne kommer tilbake år etter år. Det samme gjelder
dommere som stiller seg til disposisjon for ØFHK, og er en viktig årsak til
de positive tilbakemeldingene klubben får på disse prøvene.

Øvrige arrangement og tilbud har også gått etter oppsatt plan med ett
unntak; sommersamlingen ble redusert til kun duetrening hos Knut på
Femund jakt- og hundeskole. Jakthundkurset i Tolga Østfjell var derimot
fulltegnet, og klubbmesterskapet hadde også økt oppslutning i 2016.
Gratulerer til Per Kristian Evensen og ES Basse som årets klubbmester. 

Dressur- og treningsterrengene kan også vise til økt bruk i 2016. Stor
takk til velvillige grunneiere i Alvdal, Tynset, Tolga og Os kommuner, som
stiller terreng til disposisjon, og legger til rette slik at klubbens medlemmer
kan dressere og trene jakthundene i nydelige fjellområder i flere perioder av
året. I tillegg er det å kunne benytte av regionens beste rypeterreng gull verdt
for å arrangere de to jaktprøvene våre.

ØFHK er ingen stor klubb. Men flere av klubbens medlemmer har også
dette året markert seg på premielistene. Gratulerer til dere! 

Etter denne perioden takker jeg av som leder og deltaker i styret, men
fortsetter forhåpentligvis i rollen som ivrig og engasjert medlem.

Så avslutningsvis – stor takk til alle medlemmer og «klubbvenner» som
også dette året har stilt opp og bidratt til små og større oppgaver på vegne av
ØFHK. Takk også til alle som har bidratt med tilbakemeldinger og forslag
til endringer. Fortsett med det. Det er på denne måten klubben utvikler seg.

Med vennlig hilsen
Reidun

Styre og utvalg i
Østerdal Fuglehundklubb 2016

Leder: Reidun Joten
Nestleder: Ole Petter Hansæl
Kasserer: Tore Knudsen
Styremedlem: Mari Dalen Jordet
Styremedlem: Anne Mette Grue
Styremedlem: Johannes Nordvik
Styremedlem Arne Sandbakken
Varamedlem: Ragnar Alander
Varamedlem: Per Østigård

Jaktprøveutvalget:
Leder: Anne Mette Grue
Medlemmer: Ole Petter Hansæl,
Per Kristian Evensen, Reidun Joten og
Marianne Steenland

Utstillingsutvalget:
Leder: Ragnar Alander

Aktivitetsutvalget:
Leder: Johannes Nordvik
Medlemmer: Arne Sandbakken,
Mari Dalen Jordet og 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.

Vel møtt til nye aktiviteter i 2017!

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 2017
Forslag til aktivioteter 2017:

Årsmøte 2017 9. februar kl. 19.00 Sparebanken Hedmark, Tynset

Tolga-prøven 9.–9. april Hodalen fjellstue

Dressurkurs April – mai Annonseres

Utstilling 22. juli Savalen

Sommertreff 21. og 22. juli Savalen

Jakthundkurs 18. og 19. august Tolga Østfjell

Dalsbygdaprøven 2. og 3. september StorstuvollenDalsbygda

Julemøte 25. november Annonseres

Julemøte 18. november Alvdal

Treningsterreng 2017:

Alvdal 15. juli til 5. september

Grønnfjell 21. august til 5. september

Vingelen Oppstart etter jul, følg med på nettsidene

www.fuglehundklubben og våre Facebook-sider

www.fuglehundklubben.no

Innkalling til årsmøte 2017
Sted: Kantina til Sparebanken Hedmark, Tynset

Tid: 9. 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 (budsjett)

Sak  8 Valg

Medlemmer som ønsker saker fremlagt på styremøte

må sende disse til styrets leder innen 10. januar 2017.

Medlemmer i styret som ønsker frasigelse av verv, melder dette til valgkomiteen innen 10. januar 2017.

Velkommen!

Styret

Sport & Fritid

Totalleverandør av elektriske varer Kosmetikk – Gaver – Smykker

Direkte tlf. 62 48 38 10

Direkte tlf. 62 48 38 31

Direkte tlf. 62 48 38 21

Direkte tlf. 62 48 38 30

Tlf. 62 47 20 20

En spennende gavebutikk

Direkte tlf. 62 48 38 29

Direkte tlf. 62 48 38 02

Stort utvalg, extra lave priser!

Bøker - Papir - Leker

Direkte tlf. 970 37 831

Tynsets beste kafeteria

Tlf. 62 47 18 88

Tlf. 04560

DOMUS TYNSET – der folk møtes

Utvalget i maling og interiør

Direkte tlf. 62 48 38 27

Sulten?
Dagens middag
à la carte,
eller bare
en kaffe-
kopp.

Velkommen til

Selskap?
Vi tilbyr catering
til store og små
anledninger.

Velkommen til våre butikker!Velkommen til våre butikker!

Per Kristian Evensen og hans
lovende unghund  ES Faulfosseris

RS Basse

Lego og Kira

Tlf. 62 48 38 31

Coop Extra
Coop Byggmix
Expert
Gull & Gaver
Cosmetique
Hus & Hjem
KappAhl

Notabene
Leker
Sport 1
Domuskafeen
Boots Apotek
Vikaelfrisørene
VinmonopoletSTORSENTERET PÅ TYNSET

TLF. 62 48 38 00

8-22 (20)
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Referat fra årsmøtet i
Østerdal Fuglehundklubb 10/2-2016
Sted: Kantina i Nord Østerdal Kraftlag sine lokaler

Sak 1 Møteinnkalling godkjent av årsmøtet.

Sak 2 Valg av møteleder Reidun Joten:

Valg av møtesekretær: Tore Knudsen

Sak 3 Styrets årsberetning:

Styrets årsberetning ble gjennomgått av møteleder,

og godkjent uten vesentlige endringer.

Sak 4 Regnskap:

Regnskapet var ikke ferdig revidert til årsmøtet, 

grunnet sykdom. Årsregnskapet ble presentert for 

årsmøtet av kasserer. Årsmøtet godkjenner regn-

skapet med forbehold om at revisor ikke har vesent-

lige merknader til regnskapet.

Revisor har etter årsmøtet skrevet sin revisjons-

beretning uten anmerkninger til regnskapet.

Sak 5 Innkomne forslag:

Det er ikke meldt inn noen forslag fra medlemmer.

Heller ikke fra styret.

Sak 6 Årsmøtet vedtar på årsmøtet at kontingenten for 

2016 forblir uendret.

Sak 7. Budsjett:

Styrets utarbeidede budsjett gjennomgås. I forhold

til noe omdisponering av midler har årsmøtet 

følgende ønsker:

Årsmøtet gir styret i oppdrag å prøve å få til ett eller

flere treningsterreng for april.

Årsmøtet ønsker avklaring av instruktører for et 

mulig kurs i april.

Årsmøtet ønsker at Preller’n fortsatt skal sendes ut

til medlemmene i papirformat.

Årsmøtet vil at styret utarbeider tiltak for økt

rekruttering og økt aktivitet.

Sak 8. Etter valg for 2016 har følgende personer disse

vervene i klubben:

Leder: Reidun Joten (ikke på valg)

Nestleder: Ole Petter Hansæl (valgt for 2 år)

Styremedlem: Tore Knudsen (valgt for 2 år)

Styremedlem: Johannes Nordvik (valgt for 2 år)

Styremedlem: Anne Mette Grue (ikke på valg)

Styremedlem: Arne Sandbakken (ikke på valg)

Styremedlem: Mari Dalen Jordet (valgt for 2 år)

1. varamedlem: Per Østigård (valgt for 1 år)

2. varamedlem Ragnar Alander (valgt for 1 år)

Valgkomité: Per Kristian Evensen, 

Asgeir Røset

Kasper Slettan

Revisorer: Siri J. Strømmevold (ikke på valg)

Børre Børresen (valgt for 2 år)

Tynset, 10. februar 2016

Per Østigård                              Børrre Børresen

Tynset

Legg turen innom Circle K
før du drar til fjells!

Føring av hund i fjellet
Østerdal Fuglehundklubb ønsker velkommen til kurs

«føring av hund i fjellet/jakthundkurs»

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: 18. og 19. august 2017

Sted: Tolga

Pris og instruktør blir annonsert når dette er klart.

Påmelding: post@fuglehundklubben.no



76 post@fuglehundklubben.nowww.fuglehundklubben.no

Det er en god tradisjon å arrangere jakthundtrening med

Odd Richard Øvergård som instruktør. Odd er en sindig

kar, men lang erfaring, mye kunnskap og evnen til å for-

enkle hundetreningen til konkrete oppgaver, og sortere

dem slik at hundefører kan konsentrere seg om en og en

oppgave. Det er smart, og det fungerte godt for deltagerene

på årets treningssamling.

Vi hadde to dager til rådighet og det var nok ulike for-

ventninger til hvordan dagene skulle bli. Erfaringene var

også svært varierende, så her stilte vi ikke likt slik sett,

men det viste seg at alle hadde mye de kunne lære. 

Hundene var lykkelige, de fikk løpe rundt og søke etter

fugl, eller leke med de andre, eller ta seg en lang tur uten

mål og mening. Altså helt normalt for unghunder og

hunder som ikke var trent for jakt. Eierne var enten opp-

merksomme og smånervøse, eller helt avslappet i prat med

i de andre uten å vise så mye interesse for hunden. En ut-

fordring for instruktøren, med andre ord.

Men den utfordringen tok Odd Richard, og etter de

første slippene hadde han dannet seg et godt bilde av både

hundene og ikke minst hundeførerene. Han gav hver og en

av oss konkrete oppgaver på hva og hvordan vi skulle jobbe

med hunden vår. Han forklarte hvorfor og hvordan, og han

fikk det til å høres enkelt ut. Samtidig fikk vi se en erfaren

rypejeger som leste terreng og biotoper, og forutsa hvor vi

burde finne rype, alt dette blandet med gode jakthistorier.

Enkelte av deltagerne hadde ikke jaktet med hunden sin

før, og viste ikke hvordan det gjøres, kort og greit var både

hund og fører nesten blank. Artig var det å se at etter to

dager var vedkommende ivrig og glad for all den nye kunn-

skapen Odd Richard hadde bidratt med, og hunden jaktet

målbevisst og stod i stand.

Gjennom mange slipp fant vi mye fugl, fikk gode

situasjoner på alle hundene. Alle fikk vi jobbet med oss selv

og hunden med en trygg instruktør. For min egen del tok

jeg til meg avslutningsreplikken jeg fikk av Odd Richard,

”du kom med en moltplukkar og reiser med en jakthund,

du”. Og det var derfor jeg ble med, og Odd Richard fikk

både meg og Lissi inn på rett spor. Innkalling og sitt er

enkelt, men få en leken unghund til å fokusere på jakt og

ikke alle andre hunder er ikke så enkelt.

For klubben sin del var det flott at det kom mange lang-

veisfra. Vi var to lokale, mens seks stykker tok helga i

Nord-Østerdalen for å lære mer om fuglehundtrening og fø-

ring av fuglehund i fjellet. Og etter det de sa selv, innfridde

treningshelga både hundefaglig og sosialt. Håper de blir

med oss på flere arrangement. 

Klubben takker alle deltager: Erik Tømte, Tonje Halv-

orsen, Anne Grete Gillingsrud, Bjarnar Fagervik, Bjørnar

Farberg og Catrine Teilman, Odd Ricard Øvergård og

grunneiere for en nyttig og hyggelig treningshelg.

Odd Richard (nummer to fra høyre)
foredrar for forsamlingen.

Tonje steller godt med hunden sin.

Jakthundtrening med Odd Richard

Den 18. november avholdt Østerdal Fuglehundklubb sitt

årlige julemøte med ryper, rødliste, gode diskusjoner og av-

sluttet med julemiddag.

De som møtte fikk høre professor Torstein Storaas fra

Høgskolen i Hedmark, avd Evenstad foredra og innlede til

meningsutveksling om temaet «Ryper på rødlista og rype-

forvaltning».

Det var en lydhør forsamling som fikk høre professoren

presentere teorier og forskning rundt emner som hvorfor

bestanden varierer fra år til år, hvordan predatorer påvirker

bestanden av skogsfugl, storfugl og rype og om hvordan fug-

lebestanden historisk har variert. Nasjonalt og interna-

sjonalt.

Torstein Storaas presenterte forskning på bestand av

rype, skogsfugl og storfugl fra 1800-tallet og frem til i dag

som viser store variasjoner gjennom hele perioden. Store

bestander på 1800-tallet som på grunn av ormer og annen

sykdom gjorde at bestanden kollapset. Tallene viser tydelig

tendens på nedgang gjennom de siste årtier.

På spørsmål fra salen om det er slik på grunn av dagens

tall viser felte ryper med baglimit, og at eldre tallmateriale

ofte er jakt-journaler fra «proffe» jegere, svarte professoren

at det nok til en viss grad kan være slik, men at tallenes

tale er klare.

Av predatorer på skogsfugl og storfugl spesielt, er de

desidert verste reir-tyvene mår og rødrev. Mår var mer eller

mindre utryddet, men dukket opp igjen i våre områder på

1960-tallet. (i følge salen). Rev er vanskelig å bekjempe på

grunn av at bestanden er stor og det jaktes for lite konsent-

rert på den. Det er uansett liten tvil om at predatorjakt

virker positivt inn på fuglebestand.

Det ble også bemerket at jegere er mye mer effektive på

små bestander enn store bestander med tanke på uttak. En

undersøkelse fra Helgeland viser at så mye som 50% av

jegerne ikke skyter fugl under jakta. Det anbefales ikke

større utskyting enn 15% av taksert bestand.

Om kun de siste tiårs takeringsresultater hadde ligget

til grunn, så er det mulih at rypa ikke hadde vært på

rødlista i det hele tatt. På en annen side; med rype på

rødlista vil det bli gjort tiltak og forskning for å få vite mer.

Det var mange innspill og gode diskusjoner på seansen

som tok en drøy time.

Kvelden ble avsluttet med juletallerken og jakt og

hundeprat.

Asgeir Røset, Tynsetnytt

Julemøte ØFHK
Ryper på rødlista – Rypeforvaltning   

Torstein Storaas fra Høgskolen i Hedmark. Foto: Ole Petter Hansæl

Tekst og foto: Arne Sandbakken.
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Vi har i år hatt gleden av å bruke Mastukåsa som terreng
til årets klubbmesterskap.Etter å ha lagt ut to alternative
helger, falt datoen på søndag 16. 

Vi hadde håpet at det fine høstværet være med oss
videre, men dessverre så meldte de en del vind, så surt og
kaldt var det, med et lite snøvær på bakken, men opphold
det hadde vi.

Vieren var dekket av rim, noe som gjorde fjellet sjeldent
vakkert og på toppene var det hvitt, men det var hundene
vi var ute for å trimme, og ryper skulle finnes.

Vi begynte med å gå ut litt lavt, uten å finne mer enn
en og annen fjær, før vi støkket en enkelt rype, som trykket
hardt bak en stein.  Når hundene som var i søk, løp forbi,
fikk de ikke lukten av setet, så det var nok vanskelige for-
hold på morgenen. Men der det er en rype er det sikkert
flere.

Etter hvert så rundet vi opp i høyden, der ble den ene
hunden borte. Når eier kom tilbake, så viste det seg at det
var en stor flokk ryper som lå på toppen. Da viste vi hvor
fuglen var, at de var blitt hvite og lå på toppene i flokk.

Vi gikk rundt toppen og satt kursen mot neste topp. Da
begynte vi å finne fugl.  Vi fikk en stand, på fugl som hadde
løpt unna, og gikk på veldig langt hold. Når vi nærmet oss
nesten slutten på dagen, og sist toppen skjer det. Først ser
vi fugl i luften, så blir det stand med reis, så blir det ny
stand uten reis. Det var my som skjedde på siste top-
pen.Hundene jobbet godt og gikk flott. Vi fikk sett hunder
som viste hva dette handlet om og at det var hunder som
hadde vært på jakt før.

Vi hadde en sosialtur med mye flott natur som var
dekket med rim, litt kaldt, men det er tross alt en uten-
dørshobby vi driver med, så dette må vi regne med i midten
av oktober.

Vinneren av klubbmesterskapet ble:
Es Zappa til Per K Evensen.
2. es Zanto til Hege Bekkevoll
3. es Basse Per K. Evensen

Stor takk til Dommer John Arvid Grande som stilte opp på
fridagen sin. Dalsbygda Jaktlag som stilte med flotte fugle-
rike terreng til disposisjon

Takk til dere som deltok, og så håper jeg vi kan få til et
nytt klubbmesterskap i 2017.

Klubbmesterskap 2016   Tekst og foto: Johannes Nordvik

Deltagere i klubbmesterskapet 2016 – i surt og kaldt vær ... Dommer i klubbmesterskapet.

Vinnere av klubbmesterskapet.
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 Ønsker du å jakte i Dalsbygda?

Se våre websider for tilbud og muligheter!  
http://dalsbygdajaktlag.no

Dalsbygda Jaktlag SA
Meierigarden
2552 DALSBYGDA

Epost: jaktlaget@dalsbygda.no
Mobil: 952 02 504

Foto: A. Nyaas

– Når kompetanse og omsorg teller –

VI TILBYR:
Alle polikliniske behandlinger • Kiropraktikk • Røntgen

Laboratorietjenester • Kirurgi

Stort utvalg i fôr og utstyr

www.rørosdyreklinikk.no
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Nok en gang var det duket for årets
fuglehundfest i Dalsbygda. Som van-
lig godt med påmeldte – ja, så stor var
pågangen til prøven at vi prioriterte å
få på plass flere partier enn vi har
hatt – 8 partier lørdag og 7 partier
søndag. Det lar seg gjøre når vi har
gode terreng å tilby og dommere som
villig stiller opp. 

178 hunder fikk testet jaktegen-
skapene i løpet av de to prøvedagene.
For noen, særlig de voksne hundene
var det nok i meste laget med fugl på
vingene. 

Prøven gikk uten anmerkninger.
Lørdag var det gode forhold til tross
for mye regn. Søndag våknet vi også
til regn og tåke. Opprop og prøvestart
ble derfor utsatt 1 time. Folk små-
pratet i teltet eller ved kaffebålet på
Storstuvolltunet og ventet på at tåka
lettet. Etter hvert gjorde den det, og
søndag ble en riktig solrik dag. Sam-
let premieprosent for de to dagene
var 26. I alt ble det delt ut 46 pre-
mier, herav noen som fikk etter-
lengtet VK billett eller Derby-billett.

I tradisjon tro organiserte dalsbyg-
dingene sjøl via Dalsbygda Næring og
Utvikling overnatting på setrer og
jegermiddag lørdag kveld. Som vanlig
- stor stemning i teltet – med premie-
utdeling og utlodning. Mange tok
lodd i håp om å vinne et jaktkort i
Dalsbygda påfølgende år. Stor takk til
DNU for godt samarbeid og Dals-
bygda Jaktsameie og for terrengleie
og godt samarbeid.

De harde fakta:
178 startende hunder. 46 premier,
hvorav 20 på lørdag og 26 på søndag.
Total premieprosent på 26 (25,84). 

Arrangementskomiteen besto av:
Prøveleder: Reidun Joten
Prøvesekretær:
Trine Økseter Knudsen
Dommeransvarlig:
Marianne Steenland
Øvrige medhjelpere i forarbeidet og
under prøven: Anne Mette Grue, Ole

Petter Hansæl, Arne Sandbakken,
Tore Knudsen, Kasper Slettan og 
Asgeir Røset.

Dommere:
Ole Arnstein Strømli, Per Erik Lund,
Bjørn Schjølberg, Ola Rønning Rune
Brenna, Camilla Larsen, Tor Espen
Plassgård, Kjell Otto Hansen, Stein
Olav Hestad, Rune Frankmoen  og
Marianne Steenland,
(også NKK representant).

Hovedsponsor for prøven: Eukanuba.

Antall fugl observert var i underkant
av 1200 ryper. Ca. 660 ryper lørdag og
530 søndag. (Ett parti mindre søndag.

Mastukåsa sør:
Lørdag: Observert ca. 30 - 35 ryper.
Delt ut 1 premie.
Søndag: Observert ca. 30 ryper. Delt
ut 4 premier

Mastukåsa nord:
Lørdag: Observert 70 ryper. Ingen
premier.
Søndag: Observert 55 ryper. Delt ut 3
premier.

Falken Vest:
Lørdag: Observert ca. 140 ryper, for-
delt på 20 situasjoner. Delt ut 3
premier.
Søndag: Observert 101 ryper, fordelt
på 21 situasjoner. Delt ut 5 premier.

Falken Øst:
Lørdag: Observert 84 ryper, fordelt på
12 situasjoner. Delt ut 2 premier.
Søndag: Observert 58 ryper, fordelt på
17 situasjoner. Delt ut 5 premier.

Håkårabben:
Lørdag: Observert ca. 110 ryper. Delt
ut 4 premier.
Søndag: Observert ca. 120 ryper. Delt
ut 6 premier.

Dalfjellet Nord:
Lørdag: Observert 50 ryper, fordelt på
16 situasjoner. Delt ut 3 premier.

Dalfjellet sør:
Lørdag: Observert ca. 90 ryper. Delt
ut 2 premier.
Søndag: Observert 98 ryper. Delt ut 4
premier.

Rabblia:
Lørdag: Observert 83 ryper, fordelt på
16 situasjoner. Delt ut 2 premier.
Søndag: Observert 68 ryper, fordelt på
12 situasjoner. Delt ut 2 premier.

Reidun Joten

Dalsbygdaprøven 2016 Premieliste:
Kl         Regnr                   Rase – hundens navn                           Eier/fører                                                                     Premie
UK1     NO31865/15       IS – Skarvdalens Fryd                           Bente Bjørlstad/Ole Kristian Haug Bjølstad              1
UK1     NO36473/15       KV – Kongstorp’s Luna                         Tor Øyvind Berg/Tor Øyvind Berg                             1
UK1     NO40794/15       P – Mukampen’s Ar Ida                        Håvard Otto Rudi/John Arvid Grande                      1
UK1     NO47149/15       ES – Omnsfjelltoppen’s Ah Birk          Nina Kristin Lund/Nina Kristin Lund                      2
UK1     NO33907/16       ES – Røynåsen’s Vega                           Kai Kjernsholen/Kai Kjernsholen                              2
UK1     NO35297/15       P - Badstuåsen’s God Bør                     Anita Engen/Anita Engen                                          2
UK1     SE21381/2015     KV – Amor                                            Anja-Kristin Flekstad/Trine K/ Tore Knudsen          2
UK1     NO47803/15       ES – Jentenes Bct Saga Chanel             Vidar Magnussen/Vidar Magnussen                          3
UK1     NO39448/15       LV – Langvassåsens Lissi                     Arne Sandbakken/Arne Sandbakken                         3
UK1     NO38506/15       SV – Martine Av Røssmyra                  Unn Johannessen/Unn Johannessen                          3

AK1      NO45630/11       P – A-Fri Av Vestre Homble                 Camilla Mostrøm Larsen/Svein Stueland                 1
AK1      NO33795/11       GS – Fjellhvil’s Balder                          Magnus Lindberg/Magnus Lindberg                          1
AK1      S66435/2008       GS – Imingens Ek Back in Black         Monica Garbeklint/Monica Garbeklint                    2
AK1      NO42107/14       ES – Mr Bono Av Alstedlund               Ole Kristian Sørlie/Ole Kristian Sørlie                      2
AK1      NO43294/14       ES – Piksteinans Falk                           Olbjørn Klepp/Olbjørn Klepp                                     2
AK1      NO33815/14       P – Eidemlia’s Arra                               Håvar Skinstad/Linda Andreassen                             3
AK1      NO42735/12       KV – Tiurjegerns Turbo Pippi              Tommy Andersen/Tommy Andersen                        3
AK1      NO56082/12       IS – Heggelifjellets O-Nova                 Ådne Syvertsen/Ådne Syvertsen                               3
AK1      NO47141/09       ES – Axi                                                Hans Arne Nielsen/Hans Arne Nielsen                    3
AK1      NO39371/13       SV – Haugmyra’s Bart                          Tor Frigård/Tor Frigård                                               3

UK2     NO38814/15       ES – Frankmovangens Fryd                  Rune Frankmoen/Rune Frankmoen                          1
UK2     NO31092/15       ES – Smølarypa’s Nora                         Kjell Otto Hansen/Kjell Otto Hansen                       1
UK2     NO31865/15       IS – Skarvdalens Fryd                           Bente Bjørlstad/Ole Kristian Haug Bjølstad              1
UK2     SE34566/2015     IS – Norrlands Giudens Akita             Stig Olsson/Stig Olsson                                              1
UK2     NO38889/15       ES – Halvartun’s Ettan                         Per Oddvar Mo/Per Oddvar Mo                                 1
UK2     NO33504/15       ES – Synnerdalens Skrubb                   Haldor Sætermo/Haldor Sætermo                             1
UK2     FI20614/15          ES – Prihan Roxy                                  Arnfinn M Frengstad/Arnfinn M Frengstad              2
UK2     NO44409/15       IS – Rypebua’s Carla Bruni                   Leif Harald Valle/Leif Harald Valle                            2
UK2     SE21381/2015     KV - Amor                                            Anja-Kristin Flekstad/Trine K/ Tore Knudsen          2
UK2     NO38677/15       GS – Gullsmedåsens Fia De Magic     Dag Roger Berg/Dag Roger Berg                                 2
UK2     DK01628/2015    ES – Melsgård S Nemesis                     Liv Svendsen/Liv Svendsen                                        3
UK2     NO44894/15       ES - Aella                                              Dag Roger Berg/Dag Roger Berg                                 3
UK2     NO39448/15       LV – Langvassåsens Lissi                     Arne Sandbakken/Arne Sandbakken                         3
UK2     NO38506/15       SV – Martine Av Røssmyra                  Unn Johannessen/Unn Johannessen                          3

AK2      NO56082/12       IS – Heggelifjellets O-Nova                 Ådne Syvertsen/Ådne Syvertsen                               1
AK2      NO42735/12       KV – Tiurjegerns Turbo Pippi              Tommy Andersen/Tommy Andersen                        1
AK2      NO42850/14       ES – Sæterstølens Tuva                        Line Mevassvik/Knut Østmo                                     2
AK2      NO38015/12       P – Orremåsans Lilje                            Øystein Rønningen/Øystein Rønningen                   2
AK2      NO49224/09       SV – Gromliens Leo                             Morten Sand/Morten Sand                                         2
AK2      S66435/2008       GS – Imingens Ek Back in Black         Monica Garbeklint/Monica Garbeklint                    2
AK2      NO42051/14       IS – Bjerkåsen’s Bs - Nova                    Knut Reed/Knut Reed                                                2
AK2      NO48918/11       GS – Kvænangfjellet’s Alva                 Marianne Tryggestad/Tommy Mentz                        2
AK2      NO42107/14       ES – Mr Bono Av Alstedlund               Ole Kristian Sørlie/Ole Kristian Sørlie                      3
AK2      NO39371/13       SV – Haugmyra’s Bart                          Tor Frigård/Tor Frigård                                               3
AK2      NO53529/12       ES – Østheia’s Bella Mont Montis       Ole Petter Hansæl/Ole Petter Hansæl                      3
AK2      NO51685/12       IS – Iglfjellet’s Lf  Luna                        Ole Kristian Haug Bjølstad/Ole Kr Haug Bjølstad    3

Alle foto: Arne Nyaas.
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Prøveleder Reidun Joten og prøvesekretær

Trine Økseter Knudsen informerer før prøvestart.

Det ble registrert 1200 ryper i løpet av prøven.

Ro i oppflukt.

Dommer Marianne Steenland har god oversikt.

Deltagerne venter spent på dommeren, ble det godkjent reis?

Det er vakkert ved foten av Fjellsjøhøgda, parti Falken vest.

På floene stod myrulla brud. Høsten malte landskapet før prøven,

den kan dette med farger

”Og rypa, min elskede, krysset mitt spor, der sti langs med

bekken seg krøkte”, etter Jon Østeng Hov.

Det er ikke mangel på utsikt og opplevelser

på Dalsbygdaprøven.

Dalsbygdaprøven 2016
Alle fotos ved Arne Nyaas-
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Tolgaprøven 2016  Tekst: Anne Mette Grue og Kasper Slettan

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

AK1 SE22118/2014 ES - Giddes J Ravna Bøhler, Erik                                       1 
       (Mahjorts Spraka / Simo’s Johsi) Stokkebekk, Terje
AK1 NO35909/11 IS - Raudsildras LOTTA Bredalen, Arne Kennet                     2
       (Imingens Lz Røa / Red Garlic’s Gourme) Bredalen, Arne Kennet                       
AK1 NO56082/12 IS - Heggelifjellets O-nova Syvertsen, Ådne                               2
       (Heggelifjellet Heaven / Hugo Boss Av Kjerringholm) Syvertsen, Ådne 
AK1 NO38021/13 ES - Bøtun’s Prima-Lara Larsen, Bent Johnny                         2
       (Endely’s Prima-Rosa / V’Luca Du Mas D’eyraud) Larsen, Bent Johnny 
AK1 NO37800/13 ES - Tronfjellet’s Solan Løkken, Arve                                    2
       (Tronfjellet’s Ronja /Vigdaætta’s Asso) Arve Løkken
AK1 NO33707/10 GS - Finnvola’s Blues AtSunrise( Fagerbekk, Solfrid                             2
       Finnvola’s Tiri I I /Langsuas Boss) Fagerbekk, Solfrid
AK1 NO32972/13 P - Solasteggen’s Edo Stallvik, John T.                                2
       (Black Luckys Barracu’da /Black Luckys Ingo) Stallvik, John T.

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

VK  NO34862/13 P - Østagløtten’s Luba Stenerud, Frode                          1 CK
       (Østagløtten’s Rosa Montana / Stenerud, Frode Stenerud                                   
       Jutevatnets Makker)
VK  NO49275/11 P - Jutevatnets Vågal Frøland, Ole R                            2 CK
       (Jutevatnets Pernille/Håkersløkkens Straight Flush) Frøland, Ole R
VK  11045/08 P - Myrteigen’s Uniqa Doll Nordheim, Terje                               3
       (Ella F / Black Luckys Rapp) Nordheim, Terje                                 
VK  26230/07 IS - ” U S ” Kid Døsvik, Frode                                   4
       (” U S ” Seksi / Imingens Lz Toy) Døsvik, Frode 
VK  NO42707/10 S - Imingens Lk Rayban Døsvik, Frode                                   5
       (Imingens Sa Lollipop / ” U S Døsvik, Frode ” Kuling) Døsvik, Frode 
VK  NO30755/11 ES - Stokkmarka’s I Aron Dahl, Maiken                                    6
       (Stokkmarka’s G Tomi/Slottvidda’s I M Super Marjo) Dahl, Steinar

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

UK2    NO41292/14        KV - Rugdelias Xav Zara                                                     Berger, Andreas                               1
                                         (Rugdelias Qlm L'aquila /Voss Du Pied Du Mont)            Berger, Andreas
UK2    NO32293/15        IS - Løvdalskarets Io Janka                                                  Nøsterud, Geir                                1
                                         (Heggelifjellets N-indie /Heggelifjellets Oter)                   Nøsterud, Geir
UK2    NO45840/14        IS - Tisi                                                                                 Molvær, Vidar                                 2
                                         (Esex / Ero Lagopus av Kjerringholm)                                 Molvær, Vidar
UK2    SE13416/2015      IS - Red Garlic's Double Barrel                                           Bekken, Jan T                                  2
                                         (Red Garlic's Juicy Fruit /Ero Lagopus Av Kjerringholm) Bekken, Jan T
UK2    NO46488/14        P - B-isa Av Vestre Homble                                                 Pedersen, Jan-Ole                            2
                                         (Vindfeldts G-oda / Fugledes Odin)                                     Pedersen, Jan-Ole                              
UK2    NO46606/14        IS - Lauvåsen's Tm Kylah                                                   Eidsmo, Knut                                  3
                                         (Lauvåsen's Mj Taiga I I /Heggelifjellets MADDOX)         Eidsmo, Knut
UK2    NO45352/14        ES - Sølnkletten's Solan P                                                   Skramstad, Åge                               3
                                         (Nordvestjyden's Evita /Skinnalias Tee)                             Stømner, Per Olai

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

AK2    NO37800/13        ES - Tronfjellet's Solan
                                         (Tronfjellet's Ronja / Vigdaætta's Asso)                             Løkken, Arve                                  2
                                                                                                                                        Løkken, Arve

En god følelse brer seg i kroppen når man tenker tilbake på
disse herlige senvinters dager 9. og 10. april. Kalde netter
som gir turboføre fra morgenen, strålende sol, hvite ryper
som trykker og gir de fleste hundene sine sjanser. Glade
deltagere og dommere som samarbeider om å gjøre dagene
så gode som mulig. Når så mange som 36 av i alt 157
startende hunder fikk med seg premie hjem, og det i tillegg
ble det delt ut både casit og res casit så var helgen komplett
for oss som liker å drive med slike ting.

Vi hadde god påmelding til prøven, noe som betyr mye
arbeid de siste dagene for oss som arrangører, tidvis tøft å
håndtere alle henvendelser, men med en erfaren
prøvesekretær så løser det meste seg. Det er en god følelse
når man har fått sendt ut alle partiene på lørdag og alt er
blitt som det var tenkt.

VK vinner og vinner av Casit ble ES vindølas DN
Murphy Eier Kjetil Nordbye. Kjetil og Murphy har senere
vist frem sine kvaliteter mange ganger, og ble for det tatt
ut til å representere Engelsk setterne under NM lag. De ble
også sendt ut for å delta på middelhavscup lag, britiske
raser i Danmark. Nr 2 med res casit ble IS imingens LK
Rayban. Eier Frode Døsvik. Nr 3 P Østagløttens luba. Eier
Frode Stenerud.

I innkjøringen til Hodalen fjellstue var det satt opp skilt
som viste frem Hovedsponsoren vår, Eukanuba. Det var
også noen andre skilt som ba folket være oppmerksom på
både stående fuglehunder og rype.  Tydelig at folket i
Hodalen vil oss vel og ønsker oss velkommen.

Østerdal Fuglehundklubb og Norsk Pointerklubb kan
være stolt av denne prøven.
UK: 72 påmeldte, 59 startende. 17 premierte.
AK: 74 påmeldte, 58 startende. 10 premierte.
Vk: 48 påmeldte, 40 startende. 9 premierte.

Dommere:
Dag Arne Berget, Bård S Berntsen, Ole M Hagen, Kjell Otto
Hansen, Arnfinn Holm, Tor Espen Plassgård, Marianne
Steenland, Ole A Strømsli, Steinar Sørlie, Ola Øie.
Prøveleder: Kasper Slettan
Prøvesekretær: Anne Mette Grue
Sekretariat: Laila Røhne
Dommeransvarlig: Marianne Steenland
Terrengansvarlig: Per Kristian Evensen

Premieliste for runde 1, lørdag 9. april 2016:

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

UK1 NO41293/14 KV - Rugdelias Xav Ayla Grue, Anne Mette Ruud                  1
       (Rugdelias Qlm L’aquila/Voss Du Pied Du Mont) Grue, Bjørn
UK1 NO42048/14 IS - Bjerkaasen’s Bs-Saga Bjerke, Elisabeth Haukaas               1
       (Bjerkaasen’s Et-erte Berte /Rosenlia’s Shadow) Bjerke, Elisabeth Haukaas
UK1 NO45840/14 IS - Tisi(Esex / Molvær, Vidar                                   1
       Ero Lagopus Av Kjerringholm) Molvær, Vidar
UK1 NO46486/14 P - B-billie Av Vestre Homble Stueland, SveinStueland                  1
       (Vindfeldts G-oda / Fugledes Odin) Stueland, SveinStueland
UK1 NO52025/14 P - Jimsrypa’s Pirlo Smistad, Bjørn Sverre                       1
       (Jimsrypa’s Kitty /Pointnic’s E I Point) Smistad, Bjørn Sverre                         
UK1 NO47490/15 ES - Bjønnmyra’s Junta Lund, Jan Helge                                2
       (Halvartun’s Tica / VindølasDn Murphy) Lund, Jan Helge
UK1 NO40528/14 P - Chriwall’s Huldra Gundersen, Jørgen Bo                       2
       (Chriwall’s Diva / Fugledes Odin) Gundersen, Jørgen Bo
UK1 dk08395/2014 B - Engbjergvejs Karla Carlsen, Trond Peder                        2
       (Engbjergvejs Aggi / Pvn`sCero) Carlsen, Trond Peder 
UK1 NO40127/15 ES - Rypråas Batman Johansen, Richard Kaashagen          2
       (Royaluras I-tundra / General Sniff Av Skåpleinun) Johansen, Richard Kaashagen
UK1 NO49545/14 GS - Glitresjøen’s Tallus Skaar, Øyvind                                   2
       Glitresjøen’s Mia /Femundhunds Prins) Østmo, Knut
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AK2    NO31106/13        IS - Balbergkampens D X Red Snow
                                         (Balbergkampens AXI / " U S " Red Oks)                            Schulze, Randi                                2
                                                                                                                                        Schulze, Randi
AK2    NO32972/13        P - Solasteggen's Edo
                                         (Black Luckys Barracu'da / Black Luckys Ingo)                 Stallvik, John T.                              2
                                                                                                                                        Stallvik, John T.

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

VK       NO34862/13       P - Østagløtten's Luba
                                         (Østagløtten's Rosa Montana / Jutevatnets Makker)         Stenerud, Frode                        1 CK
                                                                                                                                        Stenerud, Frode
VK       NO49275/11       P - Jutevatnets Vågal
                                         (Jutevatnets Pernille / Håkersløkkens Straight Flush)       Frøland, Ole R                          2 CK
                                                                                                                                        Frøland, Ole R
VK       11045/08             P - Myrteigen's Uniqa Doll
                                         (Ella F / Black Luckys Rapp)                                                Nordheim, Terje                             3
                                                                                                                                        Nordheim, Terje
VK       26230/07             IS - " U S " Kid
                                         (" U S " Seksi / Imingens Lz Toy)                                         Døsvik, Frode                                 4
                                                                                                                                        Døsvik, Frode
VK       NO42707/10       IS - Imingens Lk Rayban
                                         (Imingens Sa Lollipop / " U S " Kuling)                               Døsvik, Frode                                 5
                                                                                                                                        Døsvik, Frode
VK       NO30755/11       ES - Stokkmarka's I Aron
                                         (Stokkmarka's G Tomi / Slottvidda's I M Super Marjo)     Dahl, Maiken                                  6
                                                                                                                                        Dahl, Steinar

Premieliste for runde 2, lørdag 9. april 2016:

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

VK       NO37835/12        ES - Vindølas Dn Murphy                                                   Nordby, Kjetil                    1 CACIT
                                          (Vindølas C-nora / Dc)                                                        Nordby, Kjetil
VK       NO42707/10        IS - Imingens Lk Rayban                                                     Døsvik, Frode                  2 RCACIT
                                          (Imingens Sa Lollipop / " U S " Kuling)                              Døsvik, Frode
VK       NO34862/13        P - Østagløtten's Luba                                                         Stenerud, Frode                               3
                                          (Østagløtten's Rosa Montana / Jutevatnets Makker)        Stenerud, Frode

Tolga-prøven 2017
Vi ønsker velkommen til Østerdal Fuglehundklubbs Tolga-prøve.

Dato: 8. – 9. april 2017
Hovedkvarter: Hodalen fjellstue

Påmelding til kontonr.: 1895.44.20570
UK/AK 400 kr VK 450 kr

Cacit

Prøveleder: Kasper Slettan
Prøvesekretær: Anne Mette Grue

Jegermiddag med østerdalsmat lørdag kveld

www.hundepensjonat.net / marianne@hundepensjonat.net
Kontakt oss på tlf. 911 05 898 (gjerne sms)  /  62 48 03 71

Strømsås gård og hundepensjonat
takker for besøket i 2016, og ønsker velkommen i 2017.
Vi ønsker alle våre venner en riktig god jul og godt nytt år!

Finalepartiet Tolgaprøven 2016. Foto: Anne Mette Grue.

Følg Strømsås gård og hundepensjonat på Facebook for oppdatering om engelsk
setter- og pointervalper vinteren 2017.
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Brugata 2 B, 2. etg. Sparebank1, 2500 Tynset
Telefon 62 47 16 50

I samarbeid med SavalenEkspressen tilbyr vi alt
fra kun transport med buss, til komplette opplegg
med hotell, bespisning, arrangement m.m.

Du har drømmene, vi har reisemålene!
En eller flere, kort eller langt, hit eller dit – vi hjelper deg gjerne med din neste reise, 
enten den går til lands, til vanns eller i lufta!

 

www.vingelen.com 
Hytte til leie ved Bjønntjønnan. Lei en fjellhytte med båt i Vingelen.  

Sesong fra juli til  september + vinter-
ferie og påskeferie. Godt stangfiske. 
Hunder er velkomne.  
 

Vingelen har et variert og stort tilbud av 
overnatting for deg som liker å gå i  
fjellet.  
 
Online booking: www.vingelen.com 
E-post:    turist@vingelen.com 
Tlf:     47 92 11 87  

Jakt i Vingelen 
Vingelen selger rypekort på tre 
jaktfelt. Info om feltene og kart 
finnes på www.vingelen.com. 
Søknadsfrist for kortsalget neste 
år er 10. april 2016. 
Det selges også jaktkort på hare, 
skogsfugl og rådyr i  
Vingelen. Besøk www.jaktspot.no  
for mer info om dette. 

Foto: Vingelen Turist 

Foto: Bernt Østhus 

Fra 2017 arrangerer klubben igjen cup:

Poeng kan sankes på våre 3 tradisjonelle arrangement:
Vinterprøven i Tolga, utstilling (Savalen) og Dalsbygdaprøven.

Poeng oppnås på følgende måte:
1 poeng for deltakelse på hvert arrangement. 

Ved deltakelse flere dager på samme arrangement, teller beste resultat én av dagene.

JAKTPRØVER

JAKTHUNDUTSTILLING

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

ØFHK-CUP

Jubileumscupen sponses av BEU:
Flotte premier!

Første mulighet til å sanke poeng er på Tolga-prøven 8. og 9. april 2017.
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Årets hund
Kriterier for å bli kåret til årets hund er, foruten medlemskap i ØFHK; ”… eier/hunden må ha deltatt på en av prøvene
eller utstillingen til klubben, eller deltatt/dømt på noen av klubbens arrangementer.” 

Ved lik poengsum vil alder være utslagsgivende; yngst hund går foran.

Resultater til årets hund 2016 bes innsendt senest 31. januar 2017.
Sendes til Reidun Joten, eller pr e-post til:  post@fuglehundklubben.no

Statutter Årets Hund ØFHK
For å bli kåret til årets hund, så gjelder det noen regler. For det første så må man være medlem i klubben, samt at 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.

Øvrige innmeldte til årets hund:
KV Stallogaisas Tell
Per Olai Stømner
36 poeng
2x1 vk/ck,  1vk, 2 vk, 6 vk finale

IS Kamphøgdas E-Beauty V
Jan-Erik Svandal
18 poeng
1x1 ak, 3x2.ak, 2x3.ak

ES Femundsmarkas Gunhild Sundet
Torgeir W Tronslien
8 poeng
1x1.uk, 1x2.uk

IS Kamphøgdas Evolution
Jan-Erik Svandal
6 poeng
2x2.ak

ES Sørhaugliens Mercy
Marianne Steenland
4 poeng
2 uk, exc i Folldal

NJCH Tiurfoten’s Tilde

«Det at Tilde kom til oss var på mange måter en tilfel-
dighet. Våren 2010, mens vi nøt solen på en takterrasse i
Roma, fikk vi en telefon med tips om et lovende kull hvor
det visstnok var en avbestilling. Vi slo til og ikke lenge etter
kunne vi hente ei lita frøken med sterke gener og fremtiden
foran seg.   Overlevering skjedde på  Tynset, noe som jo
passet bra med tanke på fremtidige jaktmarker. 

Tilde har på  alle måter vært en enkel hund  å  jobbe
med.  Lettdressert, vennlig og avbalansert.  RIOS, apport og
andre nødvendig disipliner kom greit på plass uten store
fakter og anstrengelser.  Hjemme trives hun best i gods-
tolen foran peisen, hvor hun er en mester i å ta livet med
ro.  På fjellet har hun en enorm utholdenhet, og kan jakte
med stor intensitet hele dagen, lenge etter at alle andre har
gitt opp. Hun er flink til å utnytte vind og terreng, og selv
om hun kan bli litt drøy i terreng med lite fugl, jakter hun
alltid for deg, og for å bringe fugl for skudd.  

Allerede som unghund markerte hun seg med 1UK og
flere 2UK.  Veien fra AK til VK ble kort, og høsten 2015
innløste hun jaktchampionatet.   2015  ble en svært god
sesong for Tilde med sølv i NM som gjeveste prestasjon. Fra
Sølvhundprøven fikk hun med seg en 1VK m/ CK og en
4VK, og på NESK prøve på Kongsvold ble det 2VK begge
dager. Totalt samlet hun 29 championatpoeng på Kongs-
vold denne høsten og ble kåret til årets engelsksetter BIM
jakt i NESK.

Høsten 2014 ble Tilde parret med General Sniff av
Skåpleinun.  8 valper ble født i desember 2014.  Tilde var
en dedikert og kjærlig mor som ga valpene en god start i
livet.   Av 8 valper er 6 allerede jaktpremiert hvorav 4 har
fått 1UK og 2 2UK.  

Det vi kanskje setter mest pris på hos Tilde er kom-
binasjonen av en svært god jakthund og en hund det alltid
er behagelig å ha med seg i hverdagen. Hennes utpregede
vennlige vesen, dresserbarhet og kvaliteter på fjellet, gjør
henne til en hund du føler du ikke opplever mange ganger
i livet.”

Tiurfotens Tilde, sølvvinner fra NM høyfjell, ble årets hund 2015.

 

Dalsbygdaprøven 2017
Bli med på prøve i et av landets beste rypeterreng.

Dato: 2.-3. september 2017
Hovedkvarter: Storstuvollen

Påmelding til kontonr.: 1895.44.20570
UK/AK kr 400,  VK kr 450

Prøveleder: Ole Petter Hansæl
Prøvesekretær: Trine Økseter Knudsen

Jegermiddag lørdag kveld.
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Hunder pr i dag: To engelsksettere. Laika på snart 8 år, og

Roxy som blir 2 i feburar.

Erfaringer og antall år med hund: Har hatt fuglehund siden

2001. Først en gordonsetter og deretter tre engelsksettere.

Hvorfor fuglehund? Startet med fuglejakt da jeg var 16 år.

Den gang var det støkkjakt, alene eller flere på linje. Bra

rypebestand og at du som støkkjeger lærer å lese terrenget

medførte bra fangst utover 80 og 90-tallet. Da det åpnet seg

for jakt i Sverige ble jeg invitert til å delta sammen med

gode kompiser fra Hamar. Her ble det over 10 år med jakt

etter både rype og skogsfugl, sammen med gode hunder, alt

fra championer, godt premierte og «normale» hunder. 
Dette tente gnisten til at også jeg skulle bli eier av en

fuglehund.

Hva slags hundemenneske er du, og har du noen filosofi bak

treningen? Våren 2001 ble jeg eier av en gordonsetter. Både

filmer og lesestoff ble anskaffet for at alt skulle gjøres kor-

rekt, og at en ny champion skulle formes. Fant forholdsvis

fort ut at dette ikke var like enkelt som det hørtes ut.  
Etter hvert ble det litt resignasjon og resultatet ble en

fuglehund på det jevne.
Med flere hunder har også erfaringer medført at tren-

ingen blir mere korrekt. 
Alle med fuglehund vet at skal du ha en fullkommen

jakthund er dette en kontinuerlig prosess hvor det må
brukes mye tid på å holde dressuren ved like.

Dette glipper nok litt for ofte for meg, har funnet ut at
det er like viktig å ha en kompis som kan feile litt, men
som gleder seg til å trene, jakte eller ta en skitur.

Mange av turene i fjellet rundt hytta hadde nok ikke
blitt gjennomført uten en hund som er kjempeivrig på å
være med deg. 

Hos oss er også hundene en del av husstanden, er
sammen med oss på stua og vi prøver å oppdra dem slik at
de kan være løse utendørs både hjemme og på hytta.

Hva legger du vekt på ved innlæring og dressur? Jeg er vel

også en av dem som ikke er nok konsekvent ved innlæring

og dressur, men har etter hvert lært viktigheten av å ha

fokus på grunndressur og at denne må ligge i bånn for at

videre dressur skal fungere.
I tillegg må dressuren vedlikeholdes gjennom hele året.

Noe du har lært tilbake av de firebeinte? Har lært at det

heldigvis ikke er bare å kjøpe seg en fuglehund, trene litt,

for deretter å ta den med ut i fjellet å tro at jakta går på

skinner.
Har også erfart og lært at mye grunnleggende kan være

likt ved dressur av hund, men din hund er spesiell, og må
behandles som et eget individ basert på hundens egen-
skaper.

Det er en trofast venn som alltid er glad og på plass når
du kommer hjem.

Har du noen forbilder når det gjelder fuglehunder og dres-

sur/trening? Har vel egentlig ingen store forbilder når det

gjelder hund, dressur og trening. Men gjennom mange år

har jeg lært mye av dem jeg har jaktet sammen med,

spesielt Per Kristian og Arild.

Favorittplass i Østerdalen til jakt/rekreasjon? De fleste

trenings- og jaktturene foregår rundt Falningsjøen på

Kvikne, 900 m.o.h., hvor vi har hytte. 
Her er det både fjell og skogsterreng, stille og rolig, bra

med ryper og en fantastisk natur. 
Ikke uvanlig å se rypekull når vi er på tur inn til hytta,

eller å høre rypesteggen kakle utafor hytteveggen en tidlig
morgen. 

Hvordan kom du i kontakt med ØFHK?

Via anbefaling fra medlemmer. 

Hvilke av klubbens tilbud benytter du?

Treningsterreng og jaktprøver.

Er det noen aktiviteter du savner eller ønsker klubben skal

fokusere mer på? Ikke i nuet ...

Tett på ...

Roxy og Laika.

Tett på ...

Hunder pr idag: 
Pointer Vindfelds G-Oda (9år) og hennes avkom Fri av
Vestre Homble (5år) og Billie av Vestre Homble (2år).
Hundene jaktes med både i skogen og på fjellet, og vi synes
også det er spennende å delta på jaktprøver.

Erfaringer og antall år med hund: 
Camilla er oppvokst med hund, alt fra Cocker Spaniel til
St. Bernhards. Vi kjøpte for 15 år siden vår første pointer
sammen, og etter dette har vi vært ivrige ”fuglehundfolk”
med trening, jakt og jaktprøver som felles interesse og
lidenskap. I tillegg jobber vi begge som dyrleger på dyre-
klinikk med hovedfokus på aktive hunder. 

Hvorfor fuglehund?
Som ivrige turmennesker med interesse for jakt og fiske var
det et naturlig valg å få seg stående fuglehund, og som
bonus har vi fått gode treningskompiser som sørger for at
man kommer seg ut på tur i en travel hverdag.

Hvilke hundemenneske er du, og har dere noen filosofi bak
treningen?
Vi setter pris på rolige og samarbeidsvillige hunder som har
lyst å jakte sammen med oss. Vi bruker mye tid på å knytte
valpene til oss med lek og kos i oppveksten.  Etter hvert
setter vi få, men tydelige krav til adferd og trening. Vi
ønsker hunder som er trygge, slapper av og er rolige i alle
situasjoner, bortsett fra når de er på jakt - da skal det være
full fart og mye jaktlyst.

Noe dere har lært tilbake av de firebeinte?
Både i jobben som dyrleger og med egne hunder lærer vi
stadig mer om hundens språk og kommunikasjon, og
hvilken samstemt dynamikk det er i en hundeflokk. Vi ser
hundene som individer man må lære å kjenne, for å jobbe
godt sammen med, tilsvarende som med mennesker.

Favorittplass i Østerdalen?
Det må bli Vingelen! Det er en flott fjellgrend med gamle
velholdte gårder, fantastisk natur, hyggelige mennesker og
ikke minst en god bestand med ryper.

Hvordan kom dere i kontakt med ØFHK?
Vi har hatt gleden av å delta på festmiddag med ØFHK, stilt
på klubbens flotte jaktprøver både høst og vinter, deltatt på
rypetaksering og benyttet klubbens treningsterreng i Alvdal
og Vingelen. Vi er strålende fornøyd, og er blitt godt mottatt
av positive, hyggelige mennesker i alle sammenhenger!

Navn: Svein Stueland og Camilla LarsenNavn: Arnfinn Frengstad

Vindfields G-Oda og hennes avkom Fri av Vestre

Homble og Billie av Vestre Homble.

Fri av Vestre Homble

Svein, og Gønn av Vestre Homble.
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På duetrening hos Femund jakt- og
fuglehundskole

SIIITTTT! Alle som har, eller har hatt fuglehund, vet hva

som gjelder når kommandoen sitt!, stå! eller stopp! gis.  De

fleste hundeeiere vet også hvor vanskelig det kan være å få

hunden til å lystre denne kommandoen når det virkelig

gjelder.

Årets sommersamling, som var planlagt å skulle være i

Sømådalen i år, ble dessverre avlyst. Heldigvis fikk de som

hadde meldt seg på duetreningen hos Femund Jakt og

hundeskole, mulighet til å gjennomføre dette allikevel. 5

spente ekvipasjer fra klubben møtte opp om morgenen på

hundeskolen. Ville dressuren som var gjort på forhånd

holde også når duevingene flakset like foran hundenesen? 

Klubbens stilte med følgende sterke samling deltakere:

Reidun Joten med ES Trolltøtta, Kenneth Lindberg med

KML Selma, Øyvind Streitlien med GS Nova, Ole Petter

Hansæl med ES Bella og Trine Økseter Knudsen med KV

Elo. 

Dagen startet behagelig, med kaffe og kake bakt og

severt av Berit Riise. Så var det Knut Østmo sin tur til å

gjennomgå litt teori rundt dagens øvelser. Knut forklarte

oss på en god måte hva som bør være på plass av dressur,

hva som kan forventes i løpet av dagen og sine tanker om

hvordan man skal lykkes med hovedmålet for treningen –

en hund som er rolig i oppflukt. Han snakket også en del

om det å få overføre treningen på duer over til sitasjoner i

fjellet.

Det finnes mange veier til Rom, og mange veier å få til

en god fuglehund. Duetrening kan være en fin måte å få til

kontrollerte situasjoner med hunden hvor sjansen for å

lykkes er stor. Knut la veldig stor vekt på at lista ikke ble

lagt høyere underveis enn at man sannsynligvis ville

lykkes. 

Hundene vi hadde med oss var både ferske unghunder

og litt mer erfarne, voksne hunder. Duetreningen startet

med litt oppfriskning av dressuren, men fokus på sitt og bli

sittende. Så ble første due presentert. Nå gjaldt det å være

skjerpet. Alle hundene skiftet brått fokus, vinger blafrer og

plutselig stupte det ut en due rett foran de sittende

hundene. Dette var trinn 1 i duetreningen og alle hundene

klarte seg utmerket. 

Ja! Trine og Elo fikk kontroll på duene.

Velkommen til Savalen
Beliggende i nordenden av sjøen Savalen, omkranset av skog 
og � ell, tilbyr destinasjon Savalen et mangfold av ulike aktivi-
teter gjennom � re årstider. 
Trygt og godt for familien og med mange muligheter i gå-
avstand fra der man bor.
Utenfor hotellet er det mange spennende ut� uktsmuligheter. 
Bergstaden Røros, Aukrust senteret, matsafari til Vingelen, 

samt Fjellcruise på Savalen og mye mer ...
Med over 50 års sammenhengende drift vet vi hva våre gjester 
ønsker. 

Velkommen til uforglemmelige  
dager på Savalen

�n eventyrlig helårsdestinasjo�

BOOKING: 62 47 17 17 • www.savalen.no

�n eventyrlig helårsdestinasjo�

Videre utover dagen ble vanskelighetsgraden stadig

høyere, og under kyndig ledelse fra Knut ble nivået lagt

passe høyt, slik at situasjonene ble en positiv opplevelse

både for hund og eier. På slutten av dagen var det til og med

noen av hundene som ble sluppet på uten line, og viste at

de hadde gjort store framskritt i løpet av dagen. Andre be-

holdt lina på, men hadde allikevel stor fremgang og både

hund, og ikke minst eier, fikk sett hva som bodde i hunden

for videre arbeid fram mot prøver og jakt. 

Vi takker Knut og Berit på Femund jakt og fuglehund-

skole for en flott dag som ga både hunder og eiere masse

nye erfaringer og kunnskap om dressur og hundehold. 

En slik dag handler kanskje like mye om opplæring av eier

som dressur av hund.  

Instruktør Knut foran en lydhør forsamling. Grunndressur er en forutsetning for å lykkes i fugl.

Her er det Selma og Kenneth i fokus.



28 www.fuglehundklubben.no

Parkveien 5 B, 2. etg., 2500 Tynset

Aviser, hefter, bøker, småtrykksaker, skilting,
dekor & klebetekst, webløsninger,
skjermreklame, storplakatprint m.v.

Knut Solvang: Per Roar Øian:
knut@smithgrafisk.no per.roar@smithgrafisk.no

Tlf. 905 11 510 Tlf. 917 55 838

Kjapp levering – fornuftige priser!

www.smithgrafisk.no

Fra prøve, 2014 Foto: Arne Nyaas.





Tlf. 62 48 23 00
www rmapost@eltron.no

- BRANNALARMANLEGG TIL BOLIGEN DIN

- ALT INNEN SVAKSTRØM OG STERKSTRØM!

- FORMIDLER RENTEFRI NEDBETALING

Be om  

befaring og 
pristilbud!

VI UTFØRER SERVICE SAMT REPARASJON AV KJØLE- OG FRYSEANLEGG

Renovering  
av sikrings- 

skap
Bli 
kvitt 
fyren!

Behov for elektriker, eller
ny varmepumpe?

Produsert av Smith Grafisk, Tynset
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