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Familien Andersen 
får kundeutbytte på 

sparekonto og lån

Les mer på 
sb1ostlandet.no/kundeutbytte

Banken med kundeutbytte

«Trygghet og trivsel»

Strømsås gård og hundepensjonat

Oppstalling, trening, oppdrett av jakthunder og veterinærtjenester: Velkommen! 
Oppdateringer på www.hundepensjonat.net og Facebook. Bestillinger på tlf. 911 05 898 

(gjerne sms), messenger (Marianne Steenland) eller e-post.

Veterinær Marianne Steenland 
Tlf. 911 05 898 (gjerne sms) 

E-post: mariannesteenland@gmail.com  /  www.hundepensjonat.net 

Info om spennende kurs vinteren 2022 på Facebook-siden vår!
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Styre og utvalg i 
Østerdal Fuglehundklubb 2021  
Leder: Arnfinn Frengstad 
Nestleder: Anne Mette Grue 
Kasserer: Tore Knudsen 
Styremedlem: Daniel Glomb  
Styremedlem: Unni Irene Bakke 
Styremedlem: Per Kristian Evensen 
Styremedlem: Mari Anne Gym Berg 
Styremedlem: Jostein Østvang 
Varamedlem: Mali Nordvang Rundfloen 
Varamedlem: Linn Irén Humlekjær 
 
Jaktprøveutvalget: 
Leder: Anne Mette Grue 
Medlemmer: Per Kristian Evensen, 
Unni Irene Bakke og Marianne Steenland 
 
Utstillingsutvalget: 
Leder: Arnfinn Frengstad 
Ragnar Alander og Mali Nordvang Rundfloen 
 
Aktivitetsutvalget: 
Leder: Mari Anne Berg 
Medlemmer: Trond Brørby, Arne Sandbakken, 
Erik Tømte og Jostein Østvang 
 
Terrengansvarlig: 
Per Kristian Evensen, Arve Løkken 
og Arne Sandbakken 
 
Dommerutvalget: 
Leder: Marianne Steenland 
Medlemmer: Ola Øie og Bjørn Schjølberg 
 
Sauerenhetsbevis: 
Arve Løkken 
 
Apportbevis: 
Marianne Steenland 
 
Web: 
Daniel Glomb og Linn Irén Humlekjær 
 
Materialforvalter: 
Arnfinn Frengstad og Kasper Slettan 
 
Valgkomité: 
Trine Økseter Knudsen, Jardar Kilsti Nordeng, 
Trond Brørby. Varamedlem: Øyvind Streitlien 
 
Revisorer: 
Siri Strømmevold, Morten Sandbakken. 
Varamedlem: Per Østigård 
 
Preller’n-redaktør: 
Arnfinn Frengstad (ansv.), 
Kasper Slettan

I skrivende stund nærmer vi oss raskt desember, advent og forhåpentligvis en 
god og varmende julehøytid. 
 

2021 har også vært et år hvor Corona har preget mye av hverdagen til den 
enkelte. Utover sommeren ble flere og flere vaksinert, det ble lettelser i restrik-
sjoner og vi kunne igjen begynne å leve noenlunde normalt. Samlinger, utstil-
linger og jaktprøver ble mulig å gjennomføre med enkle tilpasninger.  

 
For klubben ble det et år hvor igjen Tolgaprøva og ØFHK-cupen måtte av-

lyses. Sommertreffen og utstillinga på Savalen ble gjennomført med stor deltak-
else og fint vær.  Foredrag og instruksjon i fjellet av «Fuglehund i flokk» ble et 
spennende nytt bekjentskap. 

I tillegg har det vært både treningshelg, klubbmesterskap og julemøte. Jule-
møte med foredrag av Ingrid Wiik Haugbjørg hadde fortjent oppmøte fra flere 
enn de 15 personene som deltok. 

 
En stor takk til alle i klubben som har bidratt til gjennomføring av våre  

aktiviteter. Også en stor takk til Marianne som gjennom hele året tilbyr kurs for 
to- og firbente. Dette er en fin måte å lære om og bli kjent med hunden vår. 

I denne utgaven av Preller’n har også Marianne skrevet en lengre artikkel 
om jakthunder, jaktprøver og avl. Dette bør leses av alle oss som deltar på jakt-
prøver. 

 
Også gjennom denne sesongen har treningsterrengene vært flittig benyttet 

og er viktige tilbud til medlemmene våre. Flere av disse avtalene er til refor-
handling med grunneiere, men vi håper og tror at vi skal klare å videreføre disse 
tilbudene til dere medlemmer. 

 
En av klubbens grunnleggere, Bjørn Plassgård, døde som kjent sist vinter. 

Han var en nestor innenfor fuglehundmiljøet og bidro gjennom mange år til å 
avle og trene frem gode fuglehunder. 

For å hedre Bjørn har klubben bestemt å dedikere en av våre jaktprøver til 
hans minne. Tolgaprøve har derfor endret navn til Bjørn Plassgårds Minneløp, 
og første minneløpet blir arrangert palmehelga neste år. Prøva er planlagt med 
3-dagers VK og to-dagers UK/AK. Prøva vil bli tildelt Cacit. 

Vi håper og tror at dette vil bli en attraktiv prøve i godt fugleterreng og med 
Bjørn sine gode kvaliteter som et fundament for gjennomføringen. Meld dere 
på prøva! 

 
Jeg vil også i år takke alle grunneiere, dommere, sponsorer, styret samt egne 

medlemmer for alt dere har bidratt med gjennom året. Sammen gjør vi klubben 
vår bedre! 

 
Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år med en rykende fersk 

«Preller’n». 
Ta godt vare på de firbente og hverandre, så sees vi plutselig på et arrange-

ment eller en jaktprøve. Husk at julematen er for oss tobente, ikke hunden vår.  
 

Arnfinn
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Lederens hjørne 
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LIFESTYLE HEALTH NUTRITION. Les mer på www.royalcanin.no

E N E R G Y

IN
STANT

SPORTING LIFE - unike kombinasjoner 
av karbohydrater og fett imøtekommer 
behovene til hunder i forskjellige aktiviteter 
ved å tilføre energi tilpasset de aktuelle 
aktivitetene.

Et eksklusivt balansert næringsinnhold 
fremmer god fordøyelse og sunne ledd.

Anbefales til 
hunder i langvarig 

og hard aktivitet

Anbefales til hunder 
i kortvarig og intens 

aktivitet

Anbefales til hunder 
i meget langvarig og 

hard aktivitet

FÔR TIL DEN AKTIVE HUNDEN
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Innkalling til 
årsmøte 2022  
Sted: Eltron AS, Tynset 
Tid: 11. februar kl. 19.00 

 

Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling 

Sak 2 Valg av møteleder og sekretær 

Sak 3 Styrets årsberetning 

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 årsmøtet 

må sende disse til styrets leder innen 10. januar 2022. 

Medlemmer i styret som ønsker frasigelse av verv, melder 

dette til valgkomiteen innen 10. januar 2022. 

 

Velkommen! 

Styret

Tegning ved Helge Ness.
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Aktivitetsplan for 2022  
Styrets forslag til aktivitetesplan 2022: 

 

Årsmøte 11. februar kl. 19.00 Eltron AS, Tynset 

Treningssamling vinter Februar / Mars Vingelen (annonseres) 

Bjørn Plassgårds Minneløp 8.-10. april Hodalen fjellstue  

Valpekurs / Dressurkurs Annonseres  

Utstilling 23. og 24. juli Savalen 

Sommertreff 22.-24. juli Savalen 

Treningssamling høst August Ikke bestemt (annonseres)  

Dalsbygdaprøven 3. og 4. september Dalsbygda 

Klubbmesterskap Annonseres 

Julemøte: Annonseres 

 

Treningsterreng 2022:  

Vingelen 1. januar til 15. april 

Med forbehold. Avtalen skal reforhandles 

Alvdal 15. juli til 5. september  

Grønnfjell 21. august til 5. september 

Med forbehold. Avtalen skal reforhandles 

 

www.fuglehundklubben.no
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Sted: Veslesalen, Tynset. 
Oppmøte: 11 stemmeberettigede (7 i salen og 4 på teams) 
 
Sak 1:  Godkjenning av møteinnkalling. 
Godkjent uten merknader 
Sak 2:  Valg av møteleder og sekretær 
og to til å underskrive protokollen.. 
            Møteleder: Kasper Slettan 
            Sekretær: Anne Mette Grue 
            Underskrive protokoll: 
            Trine Ø. Knudsen og Per K. Evensen 
Sak 3:  Styrets årsberetning / årsberetning fra utvalg. 
            Énstemmig godkjent årsberetning 
Sak 4:  Revidert regnskap. 
            Godkjent regnskap 
Sak 5:  Innkomne saker. 
            Forslag fra Kasper Slettan og Per Kristian Evensen om 
            støtte til Hodalen fjellstue med kr 10000,-. Pengene skal 
            gå til nytt fyringsanlegg på fjellstua. 
            Forslaget ble énstemmig vedtatt. 
Sak 6:  Fastsettelse av kontingent. 
            Dagens kontingent opprettholdes. 
Sak 7:  Godkjenning av budsjett. 
            Godkjent med tillegg: 
            Inn i budsjett kr 10000 til støtte Hodalen fjellstue. 
            Kr 40000 til en Covid-19-post for uforutsette utgifter 
            på grunn av pandemien 
Sak 8:  Valg. 
            Jardar Nordeng la frem valgkomiteens innstilling. 
            Godkjent uten merknader. 
 
 
 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet ØFHK. VALG 2021: 
            Leder: Arnfinn Frengstad, velges for 2 år 
            Nestleder: Anne Mette Grue, velgs for 1 år 
            Kasserer: Tore Knudsen, ikke på valg (gjenstår 1 år) 
            Styremedlem: Daniel Glomb, velges for 2 år 
            Styremedlem: Unni Irene Bake, velges for 1 år 
            Styremedlem: Per Kristian Evensen, velgs for 2 år 
            Styremedlem: Mari Anne Berg, ikke på valg 
                  (gjenstår 1 år) 
            Styremedlem: Jostein Østvang, ikke på valg 
                 (gjenstår 1 år) 
Varamedlemmer til styret: 
            Varamedlem: Mali Nordvang Rundfloen, 
                velges for 1 år 
            Varamedlem: Linn Irén Humlekjær, velges for 1 år 
Revisor: 
            Medlem: Siri J. Strømmevold, ikke på valg 
                 (gjenstår 1 år) 
            Medlem: Morten Sandbakken, velges for 2 år 
            Varamedlem: Per Østigård, velgs for 1 år 
Valgkomité: 
            Leder: Trine Økseter Knudsen, ikke på valg 
                 (gjenstår 1 år) 
            Mdlem: Jardar Kilsti Nordeng, ikke på valg 
                 (gjenstår 2 år) 
            Medlem: Trond Brørby, velges for 3 år 
            Varamedlem: Øyvind Streitlien. velges for 1 år 
 
Tynset 12/2-2021 
 
Trine Økseter Knudsen                  Per Kristian Evensen 
(Sign.)                                            (Sign.)

Referat fra årsmøte i Østerdal Fuglehundklubb 12/2-2021
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Julemøte 2021
Årets julemøte ble arrangert på Taverna på Alvdal fredag  

12. november. I forkant ble det offentliggjort på Facebook og 

hjemmesida vår. Det ble annonsert foredrag av Ingrid Wiik 

Haugbjørg, som er en meget dyktig veterinær og kiropraktor 

på hund og hest. 

Etter foredrag var det tilbud om julemat for de som øns-

ket. 

Til foredraget ble vi 15 personer, som over halvannen time 

fikk presentert et foredrag med masse nyttig input for at våre 

hunder skal ha det best mulig. Meget bra. Til slutt ble det en 

runde med spørsmål om hund, fôring og stell av sår og ska-

der. Tusen takk til Ingrid. 

Etter foredraget spiste vi en god julemiddag med god 

drikke. Takk til dere som tok seg tid til å møtes. 

 

Arnfinn  

Ingrid Wiik 
Haugbjørg
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Tynset smådyrkontor AS står 
klare til å ta imot deg og ditt dyr. 
Vi utfører alt av polikliniske undersøkelser, 
samt at vi tilbyr enklere prosedyrer, som tann- 
stell, kastrering og sterilisering av katt, HD/AD-røntgen mm. 
Vi har et velutstyrt laboratorium med helt nye blodprøvemaskiner, samt at vi tar både røntgen og ultralyd.   
Nye åpningstider fra 1. januar 2020:  
Mandag 08.30-18.00, tirsdag og onsdag 08.30-15.00, 
torsdag 08.30-18.00 og fredag 08.30-15.00. 
I butikken selger vi fôr fra Specific, Hill’s og Royal Canin, 
samt diverse andre salgsartikler. 
Kontakt oss på telefon 48 38 88 00 for timebestilling, 
eller hvis du har spørsmål.

2500 Tynset • Tlf. 48 38 88 00 

post@tynsetsmadyr.no 

www.tynsetsmadyr.no

Tynset smådyrkontor AS
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Klive AS    •    Tomtegata 8, 2500 Tynset    •    Telefon 62 70 07 10     •    post@klive.no    •    klive.no
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Dalsbygdaprøven 2021
Helgen 4. og 5. september møttes til sammen 196 hunder på 

jakt etter fjellets fugl og de gode situasjonene/resultatene for 

seg og sine eiere i Dalsbygdas fantastiske fjell.  

Da vi hadde telt opp etter prøvas slutt, var det registrert 

1410 ryper, det skulle bli ca. et lite kull pr. startende hund. Til-

bakemeldingen vi fikk fra flere som kom ned fra fjellet var at 

de ikke hadde opplevd maken og lurte på hvor de skulle hen-

vende seg for å kjøpe jaktkort.  

Interesserte kan sjekke annonsen til Dalsbygda jaktlag. 

Vi hadde 7 partier ute hver dag, og på grunn av covid 

valgte vi ha spredt opprop, men nært på sekretariatet slik at 

vi kunne finne plass for de som sto på venteliste om det ble 

aktuelt. Dette fungerte helt greit, men samtidig ser vi frem til 

å kunne ha samlet opprop igjen, den sosiale biten med kaffe, 

jakt- og hundeprat er viktig.  

Dalsbygda viste seg fra sin beste side værmessig begge 

dager, det var noen minusgrader på nettene og muligens 

kunne vi ønsket oss noe mere vind. Men, sol er jo aldri feil.  

Vi er veldig glade for samarbeidet vi har med Dalsbygda 

jaktlag og Dalsbygda næring og utvikling. De legger til rette 

for oss så vi kan få gå i Norges råeste rypeterreng og tilrette-

legger med servering av mat og det vi ellers trenger i forbin-

delse med prøven vår.  

Vi er også veldig glad for å ha med oss gode kjentmenn, 

noen av dem lokale. Som Gaute Westvold Hansen, han gikk 

som kjentmann begge dager. I tillegg ordnet han med parke-

ring for oss slik at vi enklest mulig kunne komme oss ut i jakt-

bart terreng.  

Og som den premiesankeren han er, kom han ned med en 

3. premie i UK på lørdagen med sin ES Prinsesse Nikita.  

Jegermiddagen ble servert på Kølbua med 28 personer til 

bords. Det ble servert fjellfiskrøre i tunnbrød til forrett, kjæl-

knøl av elg med rotgrønnsaker og poteter som hovedrett, og 

skjørostspetakkel til dessert.  

Som tidligere år hadde vi fått fire jaktkort i gave fra Dals-

bygda jaktlag. To som ble trukket mellom dommerne og to 

som ble hovedpremien under loddsalget.  

Loddsalget ga en fin ekstrainntekt til klubben og mange 

fornøyde vinnere kunne glede seg over fine premier.  

Det var mange som hadde forberedt hundene sine godt, 

men det var ikke alle som lyktes med det siste lille som skal 

til for å få en premie. Vi er sikre på at det for svært mange av 

disse kun er et tidsspørsmål før det vanker en premie på fjel-

let.       

Når vi ser på premielistene, ble det delt ut til sammen 52 

premier, av disse er det mange overbevisende prestasjoner.                                                                                 

En hund ble karakterisert som en nådegave av dommer Kjell 

Otto Hansen. Det var Østheias White Lucy til Kaja Kjeldsberg.  

Her er det hun selv skriver til Norsk Engelsksetterklubb 

etter prøven vår: 

 «Jeg og Lucy stilte på Dalsbygdaprøven som var Lucy’s 

4. start i AK. Jeg har aldri stilt hund i AK før, men har hørt det 

er vanskelig og strengt, så nervene var hundre prosent til 

stede. Jeg husker det var fint vær og sola skinte. Jeg og Lucy 

skulle ut i vårt første slipp og Lucy gikk kjempegodt. Det var 

så spennende fordi både Lucy og makker hadde små marke-

ringer men ingen fugl. I andre slipp er jeg så nervøs fordi Lucy 

går bak i området der hundene i slippet før henne hadde fugl, 

og jeg vet at nyslått fugl, de er ikke til å stole på. Men Lucy 

fester stand, jeg reiser henne og Lucy reiser djervt og det letter 

3 ryper. Lucy er komplett rolig i oppflukt og skudd. Lucy fort-

setter søket og fester ny stand bare 100 meter lenger opp. Jeg 

og dommer går opp til henne, jeg ber om reis og Lucy reiser 

et stort kull. Komplett rolig i oppflukt og skudd. 

Jeg er kjempenervøs videre utover dagen, og det merker 

både partiet og dommer. Jeg får et tredjeslipp på Lucy og tida 

har aldri gått så sakte. Det letter en stegg, jeg blåser i fløyta og 

Lucy setter seg med engang. Lucy har 15 min. med slipptid 

igjen, får derfor to slipp på 7,5 min. I det første slippet fester 

Lucy stand på en åpen myr. Jeg går opp, og Lucy er så stilig i 

reisen og det letter et stort kull. Komplett rolig. Fester ny stand 

i utredning, Lucy reiser, rype letter og hun er rolig. Lucy slip-

pes på nytt i siste slipp. Fester ny stand. Jeg rekker opp hånda 

til dommer. Vi går opp, jeg ber om reis, rype letter, og Lucy er 

også nå komplett rolig. Vi avsluttes og får stående applaus av 

partiet. Dommer leser opp kritikken og avslutter med at Lucy 

er av guds nåde og vi får tildelt 1. Ak med 6 fuglearbeid! 

Jeg jublet, jeg gråt, jeg smilte, jeg var overlykkelig, og ikke 

minst stolt av prestasjonen vi hadde vist den dagen. Nybe-

gynnere i AK både hund og eier. Lucy er 2,5 og jeg er 21 år. 

Artig å vise at også vi ungdommen kan klare å nå langt.» 

 

En stor gratulasjon til White Lucy og Kaja fra Østerdal 

Fuglehundklubb. 

Klubben ønsker også å gratulere alle de andre premierte 

under prøva, samt de som ikke nådde opp til premie denne 

gangen. Bedre lykke neste år. 

 

Litt statistikk fra prøven: 

      •  Antall påmeldte: 420 

      •  Antall til start: 196 

      •  Antall Ryper sett: 1410 

      •  Stand med makker: 98 (7 uten makker) 

      •  Oppflukter: 105 

      •  Sjans på fugl: 400 
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Prøveleder: Per Kristian Evensen 

Prøvesekretær: Anne Mette Grue 

NKK-representant: Tor Espen Plassgård 

Sekreteriat: Unni Irene Bakke, Kasper Slettan 

Dommere: Elisabet Gisvold, Lone Gudim, Kjell Otto Hansen, 

Stein Olav Hestad, Camilla Mostrøm Larsen, Tor Espen Plass-

gård, Morten Risstad, Ole Arnstein Strømsli, Terje Strickert 

Samdal, Leiv-Jonny Veum og Morten Løken. 

Jøran Meås gikk som dommerelev. 

 

Prøvens hovedsponsor: Royal Canin. 

 

En ekstra stor takk til Dalsbygda jaktlag, involverte grunn-

eiere samt Dalsbygda Næring og utvikling.  

Vi er så takknemlige for deres innsats og ser frem til videre 

samarbeid.  

 

ØFHK 

Komiteen for Dalsbygdaprøven 

 

 

Alle fotos ved  Else Iren Kilsti Nordeng.
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Dommer Morten Ristad.

Partiet følger på og følger med. Venter på tur ...

Dommeren redegjør for slippet. Først i fugl gjelder ...
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Dalsbygda byr på vakker natur.

Klar til å erobre verden.
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Vakre jaktmaskiner klare til dyst.

Det gjelder å kose seg mens man venter på tur.
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1. UK til: For The Win Alot Of Beretta. Eier: Mali Nordvang 

Rundfloen. Fører: Marianne Steenland.

3. AK til Ørntuas Snorre. Eier: Ane Sager Longva. 

Fører: Marianne Steenland.

2. AK til Gyldenskovs Sjoa av vakkerdalen. 

Eier: Ane Sager Longva.

1. UK til Tronfjellets Ekko. Eier: Steinar Andersen.

1. UK til Kira av Fossøla. Eier: Ann Elin Hergot. 3. AK til Marion Violet’s Tesero. Eier: Marion Violet Andersen.
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2. AK til Faun. Eier: Kristian Noer. Fører: Rune O. Brenna. 2. AK til Fjordlandets Lykke. Eier: Eivind Røe. 

Fører: Rune Rune O. Brenna.

3. UK til Røynåsens Scarpa. Eier: Leif Harald Walle. 2. AK til Brimi. Eier: Morten Sand.

 1. AK til Guttenes AGJ Jack Sparrow. 

Eier: Kjell Edvard Pedersen.

2. AK til Haugtun’s Iva. Eier: Siv og Ola Øie.
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1. UK til Junkerens Rago. Eier: Elin Nesse. 3. UK til Havheims Andre Kurt. Eier: Mia Almlöf.

3. AK til Sætermoens Odin. Eier: Andreas Engan 

Fører: Anders Næsset.

2. UK til Igelfjellets AP Uniq. Eier: Heidi Larsen.

3. UK til Trolltøttas Arva. Eier: Reidun Joten. 3. UK til Nydalheias Krutt. Eier: Rolf Helge Røsand.
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2. AK til Aude’s Garick. Eier: Anders Horten. 3. UK til Hjerkinnhøas SL Millie. Eier: Jan Inge Røe.

3. UK til Isvinds Havana Passion. Eier: Milla S. Nilsen.  2. AK til Rakbjørglias Juni. Eier Tone Kristiansen/Frode Døsvik.

 2. AK til Skogbrannets Luna. Eier: Frode Nordskag. 3. UK til US Second Lady. Eier: Arne Hanstun/ Nina Kjelsberg.

prellern_2021.qxp_Layout 1  24.11.2021  09:16  Side 15



16
www.fuglehundklubben.no

2. UK til Sølvklumpens Prima. Eier: Nina Kjelsberg. 1. AK til Østheias White Lucy. Eier: Kaja Nordby Kjeldsberg.

3. UK til Kongstorps Liss. Eier: John Olaf Torp/Erik Dahl. 3. UK til Prinsesse Nikita. Eier: Gaute Westvold Hansen. 

3.  AK til Piksteinans Zara. Eier: Steinar Berg. 2. AK til Nordlands Guidens Scarlett Knight. Eier: Stig Olsson
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3. AK til Lohnbakkstuens Lady. Eier: Rune Ryen. 2. AK til Pladsfjellets Gustav. Eier: Leif Nyaas.

3. UK Aasrabbens Nora. Eier: Morten Gangnes. 2. AK Vestviddas FFM Vesta. Eier: Knut Reed.

3. UK til Masterbakkens AEO Noor. Eier: Trine Økseter Knudsen.  2. UK til Fjellpilens RG Ulva. Eier: Eva Charlotte Otterstrøm.
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1. AK til Red Dubliners EFS Lurifaks. 

Eier: Jørn Presterudstuen/Eldri Kjørren.

3. AK til Brimi. Eier: Morten Sand.

2. AK til Femundmarkas Aya. Fører: Lene Øien. 

Eier: Odd Harald Sundet.

 3. AK til Gyldenskov Sjoa av Vakkerdalen. 

Eier: Ane Sager Longva.

3. Uk Neverbuas OT Bivdi. Eier: Linn Irén Humlekjær. 

Gratulerer!

2. UK Havheims Andre Kurt. Eier: Mia Almløf.
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3. AK til Rugdelias ØKE Irma. Eier: Frode Erlandsen. 2. AK til Guttenes AGJ Jack Sparrow. 

Eier: Kjell Edvard Pedersen.

3. UK til Jentenes GKS Hilda. Eier: Lone Gudim. 3. UK til Fjellpilens RG U-Nalah. Eier: Bjørnar Stokkebekk.

 3. UK til Junkerens Rago. Eier Elin Nesse. 3. UK til Hjerkinhøas SL Millie. Eier: Jan Inge Røe.
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Utstilling Savalen 2021

Utstillinga ble avholdt på Savalen lørdag 17. juli under Som-

mertreffen. Etter litt startutfordringer med noen vindkast natt 

til lørdag, så kom vi i gang med en dag som ble veldig fin. 

Ingen strålende sol, men passe temperatur uten nedbør for 

folk og bikkjer. 

Vi hadde også i år meget bra påmelding med totalt 111 

hunder og 10 valper.  

Og vi må ikke glemme at vi i år igjen hadde «Barn og 

Hund», til stor glede for noen ivrige unge.  

 

Det er artig å se at vi trekker til oss noen av de mindre van-

lige rasene også. Drentsche Patrijshond var nok et nytt be-

kjentskap for de fleste. 

 

En stor takk til dommere Terje Eriksen og Rune Tyvold 

som håndterte hver sin ring, godt hjulpet av ringsekretærene 

Eli Haller og Kristin Gustafson. 

 

Valpeshowet ble dømt av Rune Tyvold og vi endte der 

oppe med BIS Valp: 

Kleiner Munsterlander - Qm E-Eddie Av Bokkedal'n - 

Steinar Lundsaunet 

 

BIS-ringen ble avholdt i ring 1 med samarbeid mellom 

dommere og ble som følger: 

 

1.   BIS - Engelsk Setter - Valera's Shan - Bjørnar Tøraasen 

2.   BIS - Vorster Korthåret - Marionviolet's Tesoro - 

     Marion Violet Andersen 

3.   BIS - Vorster Langhåret - Fjordlandets Lykke - Eivind Røe 

4.   BIS - Irsk Setter - Oscar - Magne Storesund 

 

Østerdal Fuglehundklubb gratulerer alle med premier, 

uansett farge på sløyfene! 

«Best in show»!

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

Sesong fra juni til oktober + påske.  
Godt stangfiske. Hunder er velkomne.  
 

Vingelen har flere overnattingstilbud for 
deg som liker å gå i fjellet.  
 
Mer info via epost turist@vingelen.com 
eller telefon 47 92 11 87  
Booking via inatur.no 
Søk etter Bjønntjønnan, Koversjøhytta, 
Gjersjøhytta eller Bratthøhytta.  
Anbudsfeltene for rype legges ut for ny 
femårsperiode på nyåret 2022.  

Jakt i Vingelen 

Vingelen selger rypekort på tre 
jaktfelt. Info om feltene og kart 
finnes på www.vingelen.com. 
Søknadsfrist for kortsalget er  
10. april 2022. 
Det selges også jaktkort på hare, 
skogsfugl og rådyr i  
Vingelen. Besøk inatur.no for mer 
informasjon. 

Foto: Vingelen Turist 

Foto: Bernt Østhus 

Dalsbygdaprøven 2022
Bli med på prøve i et av landets beste rypeterreng.

Dato: 3. og 4. september 2022
Opprop på Kølbua kafé

Påmelding på web
UK/AK

Prøveleder: Per Kristian Evensen

Jegermiddag lørdag kveld

post@fuglehundklubben.no
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Klubbmesterskapet 2021

Klubbmesterskapet 2021 foregikk som i fjor i terrenget ved 

Hummelfjellet i Hodalen. Oppmøte var ved Hodalen fjellstue 

kl. 09.00.  

Etter litt kort informasjon om dagen, reglene, og at vi i år 

skulle finne én vinner i UK og én i AK, dro vi til fjells.    

Klubbemesterskapet ble anført av dommer Ola Øie, og 

åtte hunder stilte til start. Det var meldt en del vind den dagen 

og snø hadde det kommet, så alle var litt spente om hvordan 

det ville gå. Heldigvis var værgudene på vår side, vinden 

uteble og sola kom frem.  

Rypene var ikke like samarbeidsvillige og gjorde alt de 

kunne for at de skulle være vanskelig å finne.  

Vi måtte vente helt til 4. slipp før vi fikk sett fugl. Etter 

noen observasjoner blant slippene etter, ble det plutselig stille 

fra rypene igjen. Hundene jobbet godt tross lite fugl, og alle 

fikk mye slipptid.  

Alt i alt en trivelig dag i fjellet med gode hunder, trivelige 

folk og fint vær.  

 

Tusen takk for et trivelig klubbmesterskap!             

 

Jostein Østvang, Kid og Nova. 

Lunsj før andre runde.

Alt i trykksaker/bøker, 
skilting, dekor, stempler, 
web-sider mm.

Knut Solvang • Sondre Steen  • Per Roar Øian 
Parkveien 5 B, 2. etg., 2500 TYNSET 

www.smithgrafisk.no
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Venter på tur ... Klubbmester i AK ES Kayaq. Eier: Aleksander Dahl
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Dreiebok klubbmesterskap ØFHK 
 
UK 

ES Snøsøte Gunn Eli Rønningen 

ES Ruby Hilde Dalen Jordet 

GS Nova Jostein Østvang 

ES Echo Roy Dahl 

 

AK 

ES Kayaq Aleksander Dahl 

ES Kid Jostein Østvang 

ES Branco Gaute Hansen 

B Rufzi Rudolf Lorentzen 

 

UK 

1. slipp ES Snøsøte – ES Ruby (20 min) 

To talentfulle unghunder som jakter med høy intensitet i mot-

vind. Ruby over Snøsøte med bedre kontinuitet. 

ES Ruby 

ES Snøsøte 

 

2. slipp GS Nova - ES Echo (10 min) 

Echo blir opptatt av makker som gjør at hundene søket blir 

noe småskårent. 

 

AK 

3. slipp ES Kayaq – ES Kid (20 min) 

Begge hundene går med meget høy intensitet og får mye ter-

reng med seg i motvind. Kayaq over Kid som blir noe åpen. 

ES Kayaq 

ES Kid 

 

4. slipp ES Branco – B Rufzi (20 min) 

Hundene jakter godt med en noe varierende intensitet. Branco 

fører slippet med et noe større format. Branco tar stand. Når 

fører kommer til letter det ryper presist foran som Branco for-

følger. 

ES Branco fur 

ES Kayaq 

ES Kid 

B Rufzi slått 

 

5. slipp GS Nova – ES Echo (10 min) 

Echo er fortsatt noe interessert i makker innledningsvis, men 

utover i slippet jakter begge hundene selvstendig. Nova over 

Echo 

ES Ruby 

ES Snøsøte 

GS Nova 

ES Echo 

6. slipp ES Snøsøte – GS Nova (20 min) 

Begge hundene blir noe ungdommelig og kommer ikke ut i 

medvind. Det blir litt lemmenjakt. 

Snøsøte over Nova 

ES Snøsøte 

GS Nova 

 

7. slipp ES Ruby – ES Echo (10 min) 

Echo blir i dag for opptatt av makker og slippet avsluttes etter 

10 minutter. Ruby har 10 min til gode. 

ES Snøsøte 

GS Nova 

 

8. slipp ES Kayaq – ES Branco (20 min) 

Kayaq tar straks føringen og jakter meget godt. Stand, når 

fører kommer til reiser Kayaq villig ryper og forfølger friskt. 

Branco blir noe opptatt av lemmen. 

ES Kayaq fmr 

ES Branco fur slått 

 

9. slipp ES Kid - B Rufzi (20 min) 

Rufzi fører slippet innledningsvis med bedre kontakt. Etter 

hvert overtar Kid da Rufzi blir opptatt av lemmen. Kid har et 

stort format og får mye terreng med seg. Stand, justerer seg 

til ny stand. Rype letter presist foran Kid som forfølger friskt. 

Kid over Rufzi 

ES Kayaq fmr 

ES Kid fur 

ES Branco fur – slått 

B Rufzi slått 

 

10. slipp ES Ruby – GS Nova (5 min) 

Ruby jakter fortsatt meget godt. Ruby over Nova 

 

11. slipp ES Ruby – ES Snøsøte (15 min) 

Ruby fortsetter sitt meget gode søk. Dagen begynner å merkes 

for Snøsøte. 

 

12. slipp GS Nova – ES Snøsøte (15 min) 

Hundene jakter fortsatt godt. 

 

13. slipp GS Nova – ES Ruby (15 min) 

Begge fortsetter å jakte godt. Nova støkker rype i tett vier. 

 

Dagen avsluttes med klubbmester ES Kayaq i AK. 

Gratulerer! 

 

Dessverre lykkes ingen av hundene i UK. 
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BOLIG & EIENDOMSUTVIKLING ØNSKER ALLE BOLIG & EIENDOMSUTVIKLING ØNSKER ALLE 
FUGLEHUNDVENNER EN FREDFULL JUL FUGLEHUNDVENNER EN FREDFULL JUL 

OG RIKTIG GODT NYTT ÅROG RIKTIG GODT NYTT ÅR

www.beu.no

Vår gode sponsor gjennom 
mange år spiller fortsatt 

på lag med oss. 

Tusen takk!
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Treningshelg Tolga Østfjell

Hvert år arrangerer ØFHK en treningshelg hvor føring av 

hund er tema. De siste årene har fokuset vært på unghund og 

nybegynnere.  

Treningshelgen foregikk 14. og 15. august 2021 på Tolga 

Østfjell. 

Vi var så fornøyde med Anders «Fuglehund i flokk» som 

var med oss på Sommertreffet, at vi gjerne ville ha med han 

også på denne treningssamlingen. Anders sa heldigvis ja da 

vi spurte.  

Det var stor interesse for å delta, så det var dessverre ikke 

plass til alle som ønsket. Neste år må vi nok vurdere å booke 

inn to instruktører. Det er morsomt og hyggelig at så mange 

ønsker å delta. Det var 12 ekvipasjer som deltok gjennom 

helga.  

Ettersom det ikke er flere hunder med, får alle mye slipp-

tid, god veiledning og nyttige tips. 

Selv om rypene ikke var «hjemme» denne helgen, så var 

det en fin, hyggelig og lærerik helg. 

Stor takk til Anders som deltok som instruktør, og takk til 

alle dere andre som deltok på samlingen. 

En super helg hvor vi har det kjekt i lag! 

 

Leder i AU,  

Mari Anne Berg 

Lunsj til fornøyde deltakere.

Instruktør Anders R. Næsset.

Det regnet mye!
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Det instrueres og diskuteres ...

Anders tegner og forklarer ...
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Bjørn Plassgårds Minneløp
Som kjent døde en av klubbens grunnleggere, Bjørn Plassgård 

fra Alvdal, torsdag 8. april i år. Bjørn var en av ildsjelene som 

i 1985 var med å stifte Østerdal Fuglehundklubb. 

Målsettingen med klubben var den gang som nå, å få sam-

let og gi et tilbud til de med fuglehund som ivret for jakt, jakt-

prøver og utstilling. 

Flere av de i styret, spesielt Bjørn og Ketil, hadde et stort 

kontaktnett i Norge som raskt bidro til at klubben utviklet seg 

til en populær klubb, og det ble etter hvert arrangert både ut-

stillinger og jaktprøver. 

I jaktprøvesammenheng er vel Bjørn en av de i Norge som 

gjennom årene har hentet flest premier. I skapet står det både 

kongepokaler og krystall som har blitt han til del gjennom 

mange hundre jaktprøver.                 

Fra dommere som dømte Bjørn og hans hunder i ulike 

jaktprøver, om det var vinter, høst, fjell eller lavland, NM eller 

klubbmesterskap er det ingen som har noe vondt å si om han. 

Han var en gentleman som aldri diskuterte og kranglet om  

resultater med andre deltakere eller dommere.  

 

I forbindelse med begravelsen til Bjørn ønsket familien at 

det i stedet for blomster skulle gis en gave til Østerdal Fugle-

hundklubb. Dette resulterte i en gave til klubben på godt over 

tjue tusen kroner. 

ØFHK takker hjerteligst.  

Sammen med familien ble vi enige om at disse pengene 

skulle benyttes til noe som var i Bjørn sin ånd, og som i mange 

år fremover ville hedre Bjørn sitt minne. Vi foreslo for Bengt, 

Bjørns sønn, at vi ønsket å dedikere en av våre jaktprøver til 

Bjørn. 

Resultatet er at det som tidligere var Tolgaprøva nå blir 

endret til Bjørn Plassgårds Minneløp.  Den første jaktprøva 

til klubben i 2022 blir da Bjørn Plassgårds Minneløp, som blir  

arrangert palmehelga, dvs. fra 8. – 10. april. 

Klubbens målsetting for prøva er at dette skal bli en jakt-

prøve i noe av det beste av rypeterreng i Norge, og hvor de 

med hunder i vinnerklassa, VK, får prøvd seg over tre dager. 

Det blir derfor 3-dagers VK, kvalifisering på fredag, semi-

finale på lørdag og finale på søndag. 

I tillegg blir det selvsagt UK / AK på lørdag og søndag. 

Prøva er tildelt Cacit. 

Som hovedpremier til minneløpet vil klubben få designet 

en helt spesiell hovedpremie hvor Bjørn og hans interesser vil 

være i fokus. Premie som hvert år vinnes til odel og eie.  

Til andre som presterer til premie vil det også bli nye  

diplomer og spennende premier. 

 

Klubben jobber frem mot palmehelga med mål om å få 

laget en trivelig, spennende og populær jaktprøve som gjen-

nom den helga og årene fremover vil ha fokus på det gode 

samspillet mellom hund og eier. 

Det er i tråd med det Bjørn gjennom hele sitt hundeliv 

levde og åndet for. 

 

Vi ønsker alle fuglehundeiere hjertelig velkommen til 

Bjørn Plassgårds Minneløp palmehelga 2022. 

 

For ØFHK 

Arnfinn  

   

Bjørn Plassgård med en av 
sine mange engelsksettere.
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Over alt. Alltid.
SUPERLOKALE  NYHETER  DIREKTE  TIL

MOBIL        NETTBRETT        DESKTOP

KJØP ABONNEMENT I DAG

alvdalmiv.no                tynsetingen.no

post@fuglehundklubben.no

Halv pris 
på 5. sekken 
med tørrfôr!

Velkommen til Brugata 2A!  
Utstyr og fôr til hund og katt. 

Forhandler av Royal Canin 
og VOM hundemat.

Torsdag 10.00-17.00 
Lørdag   10.00-14.00 
Ellers     10.00-16.00
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Sommertreff Savalen 16.-18. juli 2021
Sommeren kommer, og da er det sommertreff igjen. Sommer-

treffet i regi av ØFHK gikk i år av stabelen 16.-18. juli på  

Savalen som det har gjort de siste årene.  

I år var vi så heldige å få med oss Anders Ramtvedt Næs-

set, også kjent som «Fuglehund i flokk». Anders er en rolig 

kar fra Østfold som bor i Øversjødalen, og som jobber med 

hund på fulltid.  

Fredag startet vi opp med foredrag med Anders på hotel-

let. 40 personer satt spente og klare for å ta til seg ny lærdom 

og erfaringer om hvordan han trener hund.  

Etter foredraget tok Anders oss med til fotballbanen, der 

han viste litt mer praktisk hvordan han jobber med hund. Han 

er dyktig, og vi fikk flere «verktøy» til «verktøykassa» vår.  

På kvelden var det felles grilling ute. Det var flere som del-

tok på dette, og det var god stemning rundt grillen, bålpan-

nene, og ikke minst matfatet.  

Dagen etter var det flere aktiviteter som foregikk. Utstil-

lingen var som den pleier å være, god deltakelse og stort  

engasjement. Over 100 hunder som deltok. Flere fikk sine vel-

fortjente premier, det er flotte hunder vi har med å gjøre.  

Kasper Slettan passa på at vi fikk oss mat og drikke i løpet av 

dagen. Takk, Kasper for du ordnet kiosk.  

Det var også mulighet for instruksjon på lerdubanen på 

Tynset. Her var det fem ivrige skyttere som deltok. Vi fikk inn-

trykk av at disse var godt fornøyd med opplegget.  

Trening på leirduer er nyttig å ha med seg før jakta starter. 

Da blir sjansene større for å få med seg fugl i sekken, og det 

er jo aldri feil.  

Stor takk til Per Østigård som stod for dette.  

Dagen etter hadde Anders med seg et parti i fjellet (tren-

ingsterrenget på Alvdal). Her fikk de 11 ekvipasjene som var 

med god trening og veiledning.  

Apportbevis var det også mulighet for å ta denne dagen. 

Marianne Steenland er dyktig på området, og flere fikk god-

kjent apportbevis.  

Stor takk til Marianne for gjennomføringen av dette.  

På kvelden var det klart for litt mat og sosial hygge igjen. 

Det er viktig å ha det kjekt i lag. Det var satt opp et stort telt 

på plassen, og her ble det hyggelig lag med god mat og godt 

drikke. 32 feststemte og glade mennesker var til stede og bidro 

til en hyggelig kveld.   

Middagen som ble servert, var spekemat fra Coop Tynset, 

takk for nydelig mat.  

Loddsalg med flotte premier var det selvfølgelig også, 

ingen sommertreff uten loddsalg. 

På søndag var det mulighet for å være med Anders i fjellet 

igjen. Det var 12 ekvipasjer som fikk god trening og veiled-

ning også denne dagen.  

En stor takk til dere alle som deltok på sommertreffet 2021! 

Spesiell takk til Anders Ramtvedt Næsset, Marianne Steen-

land og Per Østigård.   

Og takk til aktivitetsutvalget, utstillingsutvalget, Kasper 

Slettan, styreleder Arnfinn Frengstad og andre i styret for ar-

beid i forkant, under, og i etterkant av treffet. 

Stor takk til Savalen Fjellhotell for en fantastisk god service! 

Vi fulgte selvfølgelig alle både de nasjonale og de lokale 

rådene vedrørende Covid-19. 

 

Arrangementskomiteen for årets sommertreff besto av: 

Mari Anne Berg, Trond Brørby, Jostein Østvang, Erik Tømte, 

Silje Løveng og Sandra Wetter.  

 

Leder i AU 

Mari Anne Berg

Foredrag med Anders.
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Interessant foredrag.

Teori i praksis.

Tegning: Helge Ness.
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Jøran er under utdanning for å bli Jaktprøvedommer i gruppe 

7, og Milla er under utdanning til å bli utstillingsdommer.  

De er samboere på Tynset og aktive med hund i flere raser. 

 

– Fortell litt om forholdet deres til ØFHK?  

Kan vi svare at vi endte opp i et forhold med grunnlag i 

ØFHK?  

Første gang vi noen gang møttes var nemlig på Tolga-prø-

ven i 2018 når vi gikk i det samme partiet i UK, med hver vår 

hund.  Men for å faktisk svare på spørsmålet: Jøran har vært 

medlem i mange år, og er den som har den lokale tilknytnin-

gen. Han er dommerkandidat i ØFHK, og har guidet mange 

ekvipasjer i føring av hund i fjellet på klubbens treninger.  

I tillegg har han over flere år vært prøveleder på Dalsbyg-

daprøven. Jeg er jo mer ny i klubben, og ble dratt med som 

medlem av Jøran.  

 

– Hva slags hunder har dere nå og hva er planene med hund 

fremover?  

Hjemme nå har vi Breton, Irsk setter og Podengo Portugues 

liten. Syv hunder totalt. Podengoen er en rase som folk flest 

ikke vet hva er, men det er en portugisisk jaktrase som pri-

mært jobber med å flushe frem kaniner til jegeren. Det er jo 

ikke noen anvendt jakt i Norge, så den vi har er godkjent som 

ettersøkshund. Dette blir nok dessverre den siste Podengoen 

vi har, på en stund i alle fall, da vi ser at det blir for tidkre-

vende for oss å satse i to ulike hundesporter.  

Fuglehundene tar mye tid, og det er i hovedsak fuglejakt 

vi driver med. Jøran har aldri vært noen superengasjert stor-

viltjeger, og jeg har lagt det litt på hylla fordi jeg ser at jeg ikke 

rekker å holde på aktivt i flere jaktformer.  

Med fuglehundene fremover har vi noen flere avlsplaner. 

Vi brenner begge for å finne gode kombinasjoner til avl, og et 

målrettet arbeid for hvor vi ønsker oss videre med avlen, hva 

vi ønsker å få frem og hva vi ønsker å forbedre i de linjene vi 

har. Vi har noen unge hunder nå fra egne kombinasjoner som 

vi ønsker å satse på, og de blir nok et mål å få frem på prøver 

fremover i tillegg til de vi har som skal gå i AK.                                   

Jeg har også et mål om å prøve å få frem min første inter-

nasjonale utstillingschampion. Om jeg klarer det eller ikke, 

det gjenstår å se. 

 

Intervju med 
Jøran Meås og Milla Stav Nilsen

Milla og Jøran ute i felten ...
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– Utdanningen, hvor langt er dere kommet nå? 

Jeg kan starte med Jøran her. Han har kommet ganske langt i 

sin utdannelse. Jøran er ferdig med sin teorieksamen, og er 

ferdig med det som kalles Kongsvoll 1. Kongsvoll 1 er første 

samling for dommerkandidatene med instruksjon og evalue-

ring fra sentralt dommerutvalg. Denne må bestås for å kunne 

fortsette videre, og det har han klart. Etter Kongsvoll 1 er det 

obligatoriske elevarbeid som han må gjennom, og der mang-

ler han nå kun et arbeid i VK. For UK og AK er han ferdig med 

det han må ta, men han har tatt noen ekstra for å øve seg enda 

mer. Høsten 2022 kan han da gå opp til autorisasjonsprøven 

som er hans siste og avsluttende samling med sentralt dom-

merutvalg.  

Jeg har også kommet en bra bit i gang. Jeg er ferdig med 

mine dommersamlinger, og har bestått de. I og med at mange 

her er kanskje mer kjent med jaktprøver kan det sammenlik-

nes med at jeg har bestått både Kongsvoll 1 og autorisasjons-

prøven. Jeg har også bestått praktisk og teoretisk eksamen. På 

eksteriør er det litt annerledes fordi vi ikke bare skal lære oss 

å bedømme hund, men vi må også lære oss de rasespesifikke 

detaljene for hver enkelt rase. Vi må derfor først gå elev på ra-

sene vi tar der vi veiledes av rasedommere, og lærer fra dem.  

Om man består det kan man søke opptak til aspirant, og 

det er en viss mengde arbeid og antall hunder man må ha på 

alle rasene man går på både som elev og aspirant. Som aspi-

rant skal man selv skrive egne kritikker og bedømme hun-

dene uten hjelp fra dommeren man går aspirant med. Kritik- 

kene skal deretter sendes inn til sentralt dommerutvalg, og 

må godkjennes der. De rasene jeg tar i min grunnautorisasjon 

er Pointer, Breton, Irsk setter, Gordon setter og Engelsk setter. 

I skrivende stund er jeg elev på Pointer og aspirant på de 

andre rasene. Jeg har akkurat levert inn mitt siste arbeid på 

irsk setter, og venter på om det blir godkjent. Om det blir god-

kjent er jeg autorisert dommer på irsk setter når bladet går i 

posten, blir det underkjent er jeg ikke det. Jeg har antallet jeg 

trenger også på Breton, men ettersom vi må gå flere arbeid 

under ulike dommere må jeg ta et aspirantarbeid til på ytter-

ligere en utstilling. 

Om ting går etter planen fremover kan det også hende jeg 

er klar med Breton innen noen leser dette.  

 

– Kan dere fortelle litt om hvordan dere trener og jakter med 

hund? 

Det første ordet jeg tenker på med «hvordan vi gjør det» er 

MYE. Vi bruker så å si all ledig tid til å trene hund eller jakte 

når jobb og barn har fått det som trengs. Det er det vi liker aller 

best å gjøre begge to, enten det er sammen eller hver for oss.  

I år hadde vi ferie sammen på jakt i Namdalen, og det har 

vi planlagt neste år også. Fordi vi jakter og trener så mye som 

vi gjør er vi avhengige av å ha en del hunder. Vi er veldig opp-

tatt av at vi aldri skal drive rovdrift på hundene og «kjøre dem 

ned i kjelleren». 

De voksne hundene tåler så klart litt mer enn de unge, 

men vi foretrekker å kunne rullere på hundene når det er 

lange dager.  

Hundene går aktivt hele sesongen. Det starter med takse-

ring på høsten, der bruker vi kun de hundene vi anser som 

mest stødige, og som er i orden i fugl. Unghundene får ikke 

være med her, det er de ikke modne for.                                                           

Deretter starter prøvesesongen der vi begge er aktive med 

å starte hunder. I høst har naturlig nok Jøran brukt en del tid 

som dommerelev, og da er jeg gjerne med og starter. I året som 

har vært har det blitt bra med turer i strekket Østerdalen til 

Namdalen. Deretter er det jo jakt, og her jaktes det både på 

skog og fjell.  

Når vinteren kommer er det vintertrening og vinterprøver. 

Mellom treningsøktene i fjellet er det mye snørekjøring med 

hundene. Jøran holder følge med Johaug på tremila når han 

kjører med fire hunder i front. Jeg er nok ikke fullt så sprek og 

tøff på kjøringen, så jeg tar det litt roligere.  

På sommeren er det kondisjon og styrketrening som gjel-

der. I sommer la vi om treningsopplegget en god del der vi la 

inn mye mer svømming til hundene. Vi har lært opp hundene 

til å følge robåt, og vi kjører et treningsregime der vi starter 

med ti minutter svømming, og jobber oss oppover i tid hele 

sommeren. Mot slutten svømte de i overkant av en halvtime 

i strekk. Alle hundene bruker redningsvest i tilfelle noe skulle 

skje, og så er det lettere å fiske opp i båten en unghund som 

har kommet litt kortere i svømmetreningen, eller øver seg og 

ikke skal bli for sliten eller demotivert. 

Det ser sikkert galskap ut når det kommer en robåt med 7 

hunder bak, men treningseffekten er super. Dette gjorde vi i 

kombinasjon mer kickbike og sykkeltrening så vi varierte tren-

ingen en del, og så an etter vær. Det fine med svømmetren-

ingen er at du kan trene hundene veldig bra selv om det er 

varmt. Dette er et treningsopplegg vi kommer til å fortsette 

med, og så vi hadde utrolig god effekt av. Treningsopplegget 

ble laget etter inspirasjon og sparring med utøvere som er helt 

i toppen både i Norge og verden som utøvere innen Nordisk 

stil og fuglehund.    

 

– Litt om hvor mye vekt dere legger på forskjellige dressur-

momenter som Rios, og hva dere ellers legger vekt på. Både i 

fjell og hverdag.  

Når det kommer til dressur er det utallige veier til målet, og 

vi har valgt den veien vi ønsker og som passer i vårt hunde-

hold. Her skal jeg nok være så ærlig å si at det er Jøran som er 

den flinkeste av oss med dressur. Men vi har ulike styrker og 

sider som gjør at vi utgjør et utrolig godt team på dressur av 

hundene. Jøran er gjerne den som setter ting litt på plass, 

mens jeg i større grad er flinkere på for eksempel det å bygge 

selvtillit i hunden når det er behov for det.   
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En første prioritet her er at vi skal ha hunder som er glade 

for å gå på jobb, og at vi ikke trykker de ned for mye, ødeleg-

ger reis osv. Å se perfekt dresserte unghunder som er trykket 

ned så hardt at de ikke vil forbryte seg på noe som helst er jo 

egentlig bare trist. Unghundene våre foretrekker vi at er litt 

freidige, og vi tenker heller mer på å ha en bra nok dressert 

hund på lang sikt. Vi satser heller langsiktig så vi kan ha glede 

av hunden lenge fremfor en barnestjerne. Vi dresserer lite i 

fjellet, og gjør det meste hjemme i rene treningssituasjoner. 

Det vi har av kommandoer er sitt, innkalling og at de kan gå 

og legge seg i ro når de får beskjed. Så mange flere komman-

doer trenger vi ikke. 

Den kommandoen vi nok bruker mest tid på er sitt. Vi job-

ber på en måte der vi «hjernevasker» de på sitt. Det vil si vi 

trener mye sitt i ulike situasjoner med ulike forstyrrelser, og 

vi er nøye med at kommandoen blir fulgt når de får den. Blir 

det gitt en sitt-kommando, så skal det føre til en sitt. Med rios 

i fjellet bruker vi mye langline på hundene. Vi synes det er 

bedre å kunne holde de rolig tilbake i en line i stedet for å stå 

å skrike og hoie. På de eldste hundene som er pensjonert fra 

prøvelivet kan dressur få være dressur. Om vi trener dressur 

med de er det mer for aktivitetens del, men de er nå også stort 

sett i orden. Innkalling trener vi litt på her og der, men generelt 

er erfaringen at når vi har etablert en bra kontakt med hunden 

så kommer de når de får beskjed om det.  

 

– Har dere hatt noen forbilder når det gjelder fuglehund, eller 

noen som har inspirert spesielt? 

Det er mange vi kan nevne som vi synes er utrolig dyktige ut-

øvere, som vi begge har veldig respekt for. Men for meg er 

kanskje den største inspirasjonen samarbeidet her hjemme, 

selv om det høres litt klisjeaktig ut. Selv om vi begge har vært 

på prøver, jakt og utstilling før vi traff hverandre, så har vi 

nok lært mye av hverandre også. Jøran har mye lengre erfa-

ring enn meg på jakt og jaktprøver, og jeg har lært veldig mye 

av han. Jøran har også blitt enda flinkere på å se eksteriøret i 

hunden. Han legger merke til mye mer detaljer i hundene nå 

enn før.  

Vi reiser ofte sammen på prøver, utstillinger og elevarbeid. 

Her lærer vi mye av hverandre. Jeg har fått gå som ekvipasje 

noen ganger når Jøran har vært på samlinger med lokalt dom-

merutvalg. Her har jeg lært enda mer om bedømmelse på prø-

ver. På lik linje har Jøran stått opp i syv tiden på morgenen, 

og blitt med meg som tilskuer på elevarbeid i Fauske midt i 

ferien. For meg er det inspirerende å ha en jeg kan sparre med, 

som hjelper meg fremover på veien til å lykkes, som har noen 

av de strykene jeg kunne hatt mer av når det kommer til å 

drive med hund, og motsatt. 

 

– Milla du var jo med på et foredrag i forbindelse med Norsk 

Derby i høst, kan du fortelle litt om det? 

Ja, det var spennende, det holdt jeg sammen med Cato Martin 

Jonassen. Han kunne godt ha vært nevnt under punktet om 

forbilder. Vi snakket om ernæring og restitusjon av fuglehund 

i regi av Appetitt. Det vi ser er at veldig mange av de som har 

fuglehund har mye å hente på å optimalisere sitt regime på 

snacking og vanning av hundene under prøver, trening og 

jakt. 

 Noe mange er veldig dårlige til er å få i hundene sine nok 

vann. Visste du for eksempel at studier viser at ved 3 timers 

vinterjakt med hunden i 3 dager så hadde hundene et snitt-

behov på 2,1 liter vann hver dag? Eller at så lite som 3% de-

hydrering setter drastisk ned prestasjonsevnen til hunden? Jeg 

tror ikke det er så mange hunder som selv drikker 2,1 liter 

vann i vinterfjellet, det må du som fører sørge for å tilføre hun-

den sammen med fett som gir ekstra energi til å dekke opp 

det økte kaloribehovet. Det å vanne og snacke hunden rett, og 

det å faktisk forberede hunden før store belastninger er viktig. 

Det å øke vannmengden til hunden er heller ikke noe du skal 

begynne med den dagen du faktisk skal på prøve, du bør be-

gynne en uke i forveien, så kroppen er vant med det, og godt 

væsket opp innen du skal starte. Dette kunne jeg skrevet 

mange sider om. Vi vet at det er referert til foredraget i partier 

både i Bodø og Namdalen på prøver i etterkant, og at det kom 

invitasjon til å holde samme foredrag i Telemark så jeg tror 

mange syntes det var nyttig.  

 

– Men hva med utstilling?  

Det er jo i hovedsak jeg som holder på med utstilling. Jøran 

er mest med som tilskuer og selskap. Når det kommer til eks-

teriør synes jeg veldig mange som holder på med jakthunder 

er for dårlige. Ofte går mange med holdningen: jeg bryr meg 

ikke om eksteriør, det er jakthund. Men her er det mange de-

taljer man burde bry seg om. Når du ser på en hund, så tenk 

på om den er bygget slik at den kan springe i fjellet i time etter 

time. En hund med veldig steil front eller steilt kryss vil for 

eksempel ikke få samme effektive steglengde som en med en 

godt bygget front eller et bra kryss. Om du har et eksteriør 

som gjør at hunden ikke kan dra steget skikkelig ut, så har du 

en hund som trenger mye mer energi for å komme seg frem-

over.  

Noe av det fineste jeg ser er hunder i ringen som traver 

med et godt steg, helt uanstrengt og ser ut som om den kan 

gjøre det i timevis. Har du en sånn hund er den med stor sann-

synlighet sundt bygget.  

Du kan også ta hundens brystkasse, inni der er blant annet 

hjerte og lunger, da er det kanskje greit at anatomien gir den 

plassen som treng til det. Dette er eksempler på eksteriørtrekk 

som er viktig for en jakthund.  

Det er en del tenner som er viktige for evnen til å gripe, 

og bære. Da bør vi kanskje ha i bakhodet at det ikke er så for-

delaktig med mangel av disse tennene. Det finnes også eks-
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teriørfeil som gjør at hunden kan være mer utsatt for skader. 

Mange tenker at et dårlig eksteriør i en hund er lett å bli kvitt, 

men det trenger du ofte mange år og generasjoner med mål-

rettet avl for å få bort.  

Så har vi også rasepreg, det er jo ikke sånn at en Breton 

som ser ut som en liten setter er usunn, men det er jo til  

syvende og sist litt greit at man kan se hvilke raser vi har med 

å gjøre synes jeg. Hvis du mest av alt ønsker deg en hund som 

jakter og ser ut som en setter, er det vel kanskje enklere å kjøpe 

en setter fremfor å prøve å lage en Breton eller Vorster som 

oppfører seg og ser ut som en setter.. 

 

– Tusen takk for jobben dere bidrar med for jakthundene og 

for at dere tok dere tid til disse spørsmålene. 

 

Intervjuet av Kasper Slettan.  

Fôring under jakt er viktig.

Nyter pausen i fjellet. Rypa går i bakken.

Milla viser frem sin Breton.
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Jøran viser frem fangsten. Stolt hund og jeger.

2. UK Lavland til Vanity Victor.

Klare for trening.
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Nyhet!

Live er en ny tjeneste i Kraftriket-appen som gir deg innsikt i ditt 
strømforbruk her og nå.

Med ny nettleiemodell i Norge for 2022, vil du belønnes når du 
klarer å unngå høye forbrukstopper.

Den billigste strømmen er den du ikke bruker og med LIVE tar du 
sparingen et steg videre. Med LIVE vil du alltid ha kontroll på eget 
forbruk og belønnes med å få lavere strømregninger – både på 
strømleveransen og nettleien! 

LIVE bestiller du i Kraftriket-appen.

- din lokale strømleverandør

Live forbruk i Kraftriket-appen

Untitled-1   1 17.11.2021   09:53
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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: post@dalsbygdajaktlag.no
Mobil: 952 02 504

Foto: A. Nyaas
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Corvus Corax 
 
Intervju med Børre Børresen
Østerdal Fuglehundklubb ble stiftet i 1985. 

Initiativtakerne var noen ivrige jegere med hund i Nord-

Østerdalen som ønsket å få etablert en klubb hvor likesin-

nede kunne møtes og utveksle erfaringer.  

 

Børre forteller: 

I etterkant av stiftelsen av ØFHK fant noen av medlemmene 

ut at det måtte da være lurt å lage en uformell jegerklubb for 

de som ønsket. Formålet med klubben skulle kort og godt 

være ... ha det trivelig sammen, med jaktprat, jaktskrøner og 

god mat og drikke.  Klubbens navn ble bestemt å være «Cor-

vus Corax», som betyr «Ravn eller Korp». 

På det meste var det 15 medlemmer i klubben, og Børre 

kan bekrefte at dem gjennom mange år hadde sosiale samlin-

ger hvor stemningen var god, jaktpraten gikk høylytt, og his-

toriene som ble servert ikke alltid var egnet for ører utenfor 

forsamlingen. Alvdølen Per Samuelshaug var en av de som 

ofte bidro til munter stemning med gode historier. 

Aktiviteten i klubben ble med tiden mindre da noen falt 

fra, noen flyttet ut og familie og jobb tok mere av tiden. 

 Klubben ble etter hvert oppløst, men det har i alle år vært 

igjen penger som var klubben sin eiendom. 

 

De gjenlevende fra «Corvus Corax» ønsker derfor å dedi-

kere disse pengene til Bjørn Plassgårds Minneløp. Bjørn var 

en av medlemmene som var med å stifte klubben. 

Klubben ønsker at pengene, 2100,- kroner, skal øremerkes 

som bidrag til å få laget nye diplomer til Minneløpet. 

På vegen av klubben takker jeg hjerteligst for støtten. 

 

ØFHK 

Arnfinn 

Børre Børresen.

prellern_2021.qxp_Layout 1  24.11.2021  09:18  Side 39



40
www.fuglehundklubben.no

På veien til Savalen finner du oss! 
Ta gjerne kontakt for en hyggelig hundeprat, tlf. 990 38 491. 

 
Vi takker våre kunder for samarbeidet i året som har gått.

Tynset

Legg turen innom Circle K 
før du drar til fjells!
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Poeng kan sankes på våre 3 tradisjonelle arrangement: 
Bjørn Plassgårds Minneløp, 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. 
Ved poenglikhet vinner yngste hund. 

  
 

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 22

Jubileumscupen sponses av BEU: 
 

Flotte premier! 

Første mulighet til å sanke poeng er på Bjørn Plassgårds Minneløp.
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Jakthunder, jaktprøver og avl
Et sentralt tema for mange fuglehundeiere er ro i oppflukt. På 

flere valpekurs har jeg spurt deltagerne, alt fra helt nybegyn-

nere til erfarne jegere, om hvorfor ro i oppflukt er viktig. Samt-

lige har svart at det er for at hunden ikke skal bli skutt; altså 

SIKKERHET. Det gleder mitt hjerte.  

Og så har vi lagt til at ro i oppflukt gir bedre skuddsjanser 

og bedre jaktsituasjoner. DET ER ALTSÅ IKKE EN GIMMICK 

FOR Å FÅ PREMIE PÅ EN JAKTPRØVE, MEN EN NØDVEN-

DIGHET FOR GOD OG SIKKER JAKT. Og et eksempel på at 

i prinsippet gjelder det samme for trening av hund til jakt som 

til jaktprøver. Momentene som prøves på jaktprøve har alle 

betydning for en vellykket jaktopplevelse med fuglehund. Og 

den hunden som mestrer disse momentene, er også den beste 

jakthunden. For meg er treningen og deltagelsen på jaktprøve 

et viktig steg på veien mot det viktigste målet: den ultimate 

jakthunden. 

  

Jaktprøvene skal tjene avlen. Dette ved så objektivt som 

mulig, å dokumentere hundenes egenskaper. Denne doku-

mentasjonen brukes så i avlsarbeidet.  

Det er mange ting som påvirker resultatene på en jakt-

prøve: dagsform til hund og hundefører, dommer, fuglebe-

stand, forhold på fjellet for å nevne noe. For å jevne ut dette, 

er det ønskelig at hver hund stilles flere (8-10) ganger på jakt-

prøve. Og så er det viktig for helheten at flest mulig stiller. Vi 

vil heller ha 10 starter fra 10 hunder enn 50 starter fra to hun-

der.  

Jeg ser på det å stille på jaktprøve som et dugnadsarbeid 

for avlen. Når du kan gå og fryde deg over din fine hund på 

fjellet, er det takket være generasjoner med godt avlsarbeid. 

Som har resultert i en hund som har jaktlyst nok til å ta tak i 

terrenget hver gang du slipper og som holder trøkket hele 

dagen, samme hva slags forhold det er. Som skjønner hvordan 

den skal bruke vind og terreng fra første slipp. Som greit kan 

trenes til å holde fokus uansett forstyrrelser og samarbeide 

med deg om det felles mål: å finne fugl. Og som presenterer 

fugl for deg på en slik måte at den lett kan felles, puttes i sek-

ken og nytes i form av et bedre måltid en sen vinterkveld. Det 

er noe mye mer enn å springe en tur på fjellet og stå stille ved 

lukten av fugl. 

 

 Hvordan tjener jaktprøvene avlen? Gjennom først avprøv-

ing av hundene på en standardisert måte, så dokumentering 

av egenskapene til hundene i form av utfylling av et kritikk-

skjema. Der blir det lagt inn opplysninger som brukes til å 

lage statistikker og indekser på viltfinnerevne og jaktlyst, 

måte å avsøke terrenget på, måte å presentere fugl på, apport 

samt samarbeid med hundefører og dresserbarhet. I tillegg 

blir hundenes prestasjoner beskrevet med prosa slik at opp-

drettere og andre kan lese. Helheten av dette sier også litt om 

hundens helse og gemytt. Helt nederst oppgis eventuell pre-

miegrad, men det er faktisk ikke det viktigste for avlsarbeidet. 

Kritikkskjema

Jaktprøvereglementet sier: 

 

Formålet med jaktprøver er: 
 

•  Avprøve og kartlegge hundens bruksegenskaper 

 

•  Tjene avlsarbeidet 

 

•  Høyne jaktkulturen og jaktens anseelse

av Marianne Steenland
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En premiegrad sier jo selvsagt mye om kvaliteten til hunden, 

men er vel så mye en motivasjon for hundefører til å stille på 

jaktprøve. Det er viktig å vite at det er faktisk bare ca 20% av 

de som stiller på en jaktprøve, som får premie. Men alle star-

tene er like verdifulle, som del av dugnadsarbeidet.  

Og så må det også understrekes at jaktprøver egentlig ikke 

er en konkurranse. Vi har vinnerklasser, ja. Der konkurrerer 

ekvipasjer (hund og hundefører) mot hverandre om å være 

best, og mange syns det er veldig spennende. For dem er  

muligheten for å kunne delta i disse konkurransene en god 

motivasjon for å starte på jaktprøve. For avlen er kvalitetsklas- 

sene viktigst. I disse klassene er dommerens jobb å dokumen-

tere hundens egenskaper så godt som mulig. Det er alltid to 

hunder som går sammen, men de konkurrerer ikke.  

Jeg har dømt og deltatt på mange jaktprøver. Jeg har sett 

mange hunder i aksjon. Jeg mener at jaktprøvene treffer godt 

når det gjelder å dokumentere viktige egenskaper hos jakt-

hundene. Og de hundene som gjør det godt på jaktprøver, vil 

også være de hundene som det er best å jakte med for en be-

visst jeger. Så hender det alltids og for alle, både på jakt og 

jaktprøver, at dressuren glipper, fuglen flyr eller det blir ingen 

premie: det er faktisk ikke det viktigste. Vi har gjort en innsats 

for å dokumentere egenskapene, og på jakt, i unghundklassen 

(og uformelle klubbmesterskap) får vi en sjanse til.  

 

Det er sosialt og trivelig å gå på jaktprøve. Det merker jeg 

godt når jeg går og dømmer på fjellet og hører summing av 

prat og latter fra partiet som følger etter oss og venter på tur. 

Her treffes Jørgen Hattemaker og Kong Salomon som like-

menn, forent av sin felles interesse og engasjement for fugle-

hund og jakt på fugl. Det diskuteres hunder og jakt, dommere 

og resultater, stander og dressurmetoder. En får mulighet til 

å se mange andre hunder som kanskje løser oppgaven på en 

annen måte enn sin egen hund. Og du får gå med en erfaren 

hundemann og dommer som beskriver og bedømmer din 

hund, og som regel gir gode tips til den som er ute etter det. 

Rett og slett lærerikt. 

Så kunne jeg skrevet mye om hvordan en jaktprøve fore-

går og hvordan man forbereder seg til det. For det er viktig 

for at jaktprøven skal bli en best mulig opplevelse for hund 

og hundefører.  

Østerdal Fuglehundklubb er gode, ja blant de aller beste, 

til å arrangere jaktprøver.  

Østerdal Fuglehundklubb har noen av de beste trenings-

tilbudene i landet.  

Nå vil jeg utfordre klubben til å bli like gode på å for-

berede og motivere sine medlemmer til å starte på jaktprøver. 

Vi kan ha trivelige vinterkvelder med teorigjennomgang og 

erfaringsutvekslinger. Vi kan ha fellestreninger på flere nivåer 

i terrenget og fellestreninger med dressur i båndtvangstiden. 

Og kanskje fellesdeltagelse på jaktprøve. Jeg bidrar gjerne.

Marianne Steenland 
Veterinær 

 

•  Jobber med hund på heltid på Strømsås Gård og 

   Hundepensjonat 

 

•  Jaktprøvedommer siden 2007 og hatt flere verv 

   innen fuglehundsporten 

 

•  Egen fuglehund siden 1974, trent frem 5 elite- 

   hunder i norsk pointerklubb, kvalifisert tre for-

   skjellige hunder til NM høyfjell høst inkl seier i 

   kvalik og finaleplass, samt trent frem og stilt 

   mange hunder for andre 

 

•  Oppdretter av jakthunder, hittil 40 kull på egne 

   og andres tisper 

 

•  Kursholder i 20 år og mange deltagere med gode 

   resultater

Jegermiddag
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Jaktprøveparti på Kongsvold

Jaktprøveparti på vei ut i fjellet (Kongsvold)

Klubbens dommere på trening
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Venter på tur

Marianne Steenland

Mye engasjement Dommeren redegjør ...
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Når fjellfolket inntar lageret!
Kasper og Arne viser årets ØFHK-klær. 

Lissi viser klubbens dekken.   
Alle klær leveres med Østerdal Fuglehundklubbs logo.

Bukse og anorakk kan fåes i flere farger, 
egne dame- og herremodeller. Lue finnes 
foreløpig bare i blå. Vesten er unisexmodell, 
egen damemodell kommer inn i januar. 
 
Klærne kan kjøpes hos Sport1 Tynset. 
Logo trykkes på mens du venter. 

Priser:  
Fjällräven bukser        ÷25% 

Fjällräven anorakk   kr 1800 

Fjällräven lue           kr   450 

Vest fra Jotunheim  kr   400
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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 hunden 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 3 poeng 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. Ved lik poengsum vil alder være utslagsgivende, yngst hund går foran.
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Produsert av Smith Grafisk, Tynset

Privatkunder som bestiller oppdrag i 

desember, med utførelse i januar, får 

automatisk 15% rabatt på materiell.

Gode juletilbud på panelovner 
fra Glamox ut året 2021: 

•  H30 / TPA / TLO  
•  600 / 800 / 1000 watt 

Fra kr 990,-

Hovedkontor på Tynset og montører/lærlinger med 

oppmøteplass både i Rendalen, Folldal og Tolga. 
 

Våre 35 ansatte utfører arbeid 
innenfor fagområdene:   

-   Sterkstrøm / Svakstrøm 
-   Varmepumper luft/luft og luft/vann 
-   Aggregater / Sentralstøvsugere 
-   Solskjerming 
-   Solcelleanlegg 
-   Kontrollør for bolig, landbruk og næring 
-   Termografering 
-    KNX og X-Comfort styringssystemer 
-   ADSL / Fiber / Overvåking 
-   Brannvarsling / Automasjon  
-   Butikkutsalg

Fjellregionens ledende 
installasjonsfirma!

Ta kontakt for et 
uforpliktende tilbud!

Hovedenhet på Tynset: 

Tylldalsveien 7 

2500 TYNSET

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