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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 2022  
Leder: Arnfinn Frengstad 
Nestleder: Anne Mette Grue 
Kasserer: Tore Knudsen 
Styremedlem: Daniel Glomb  
Styremedlem: Linn Irén Humlekjær 
Styremedlem: Per Kristian Evensen 
Styremedlem: Mali Nordvang Rundfloen 
Styremedlem: Jostein Østvang 
Varamedlem: Yngve Solberg 
Varamedlem: May Torill Horten 
 
Jaktprøveutvalget: 
Leder: Anne Mette Grue 
Medlemmer: Per Kristian Evensen, 
Marianne Steenland, Yngve Solberg og 
May Torill Horten 
 
Utstillingsutvalget: 
Leder: Linn Irén Humlekjær 
Ragnar Alander, Mali Nordvang Rundfloen, 
Roar Olsen og Hilde Jordet 
 
Aktivitetsutvalget: 
Leder: Jostein Østvang 
Medlemmer: Trond Brørby, Jardar Kilsti 
Nordeng og Erik Tømte 
 
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: 
Linn Irén Humlekjær og Daniel Glomb 
 
Materialforvalter: 
Arnfinn Frengstad + styret 
 
Valgkomité: 
Jardar Kilsti Nordeng, Trond Brørby, og 
Øyvind Streitlien. 
Varamedlem: Erik Tømte 
 
Revisorer: 
Siri Strømmevold, Morten Sandbakken 
Varamedlem: Per Østigård 
 
Preller’n-redaktør: 
Arnfinn Frengstad (ansv.)

Gjennom året 2022 har livet igjen vendt tilbake til normalen, og vi har fått  
arrangere jaktprøver, sosiale samlinger og utstillinger. 
 

I april arrangerte klubben det første Bjørn Plassgårds Minneløp. Dette  
erstatter vår tidligere Tolgaprøve. Som vanlig var det stor påmelding og det var 
mange som havnet på venteliste. Været spilte ikke helt på lag med oss i gjen-
nomføringen, men med god planlegging av hvilke terreng som ble benyttet fikk 
vi gjennomført alle partier alle tre dagene. 

For å hedre Bjørn arrangerte vi fredag kveld en festaften hvor familie og 
venner av Bjørn var innbudt. Dette ble en koselig og minnerik kveld hvor his-
toriene satt løst og trekkspillmusikken avsluttet kvelden. Som om Bjørn skulle 
vært der og traktert trekkspillet. 

En stor takk til Bjørn sin familie som har gitt oss mulighet til å kunne  
videreføre Bjørn sine gode visjoner og tanker om et liv med fuglehund. 

Hvert år vil vinneren av VK-finalen bli tildelt en hovedpremie til odel og 
eie. Motivet er selvsagt et fuglehundhode med bakgrunn fra Bjørn sin Søln- 
kletten. 

 
Sommertreffen og utstillinga gikk som planlagt sist i juli måned, og med to 

dagers utstilling og arrangement gjennom hele helga ble det en hektisk og vel-
lykket helg med masse folk i deilig sommervær. En stor takk til Ulrik og Hanne 
fra Sando Hundesenter for inspirasjon gjennom helga.  

Dalsbygdaprøva ble også i år en suksess med stor påmelding, mye fugle-
situasjoner og mange premier. Alle vet at det ikke er enkelt å få tak i en topp-
premie når fuglesituasjonene kommer på løpende bånd i de fleste slippene. 

 
Årets julemøte ble arrangert på Tynset Hotell lørdag 26. november. For å 

dele litt av sin kunnskap var Eldri Kjørren og Jørn Presterudstuen invitert. De 
holdt et meget lærerikt foredrag om temaet «Fra valp til ferdig fuglehund». Etter 
foredraget ble Eldri og Jørn tildelt hovedpremien som vinnere av VK-finalen i 
BPM. 

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

tiviteter. Også 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. 

 
Også gjennom denne sesongen har treningsterrengene vært flittig benyttet, 

og vi håper å kunne videreføre tilbudene i 2023. Det er viktig at dere medlemmer 
som bruker terrengene respekterer de regler som gjelder.  

Jeg vil også i år takke alle grunneiere, dommere, sponsorer, styret samt egne 
medlemmer for alt dere har bidratt med gjennom året. Neste år forsøker vi å få 
engasjert enda flere av våre medlemmer til å delta på noen av arrangementene 
våre. Sammen gjør vi klubben vår bedre. 

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

Lederens hjørne 
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Aktivitetsplan for 2023  
Styrets forslag til aktivitetesplan 2023:  

Årsmøte 10. februar kl. 19.00 Eltron AS, Tynset 

Treningssamling vinter Februar / Mars Vingelen (annonseres) 

Bjørn Plassgårds Minneløp 31. mars – 2. april Hodalen fjellstue  

Apportprøvekurs Vår/Sommer Tynset (annonseres) 

Valpekurs / Dressurkurs Sommer (annonseres) 

Utstillingskurs Vår/sommer (annonseres) 

Apportbevis Vår/høst (annonseres) 

Utstilling 22. juli Savalen 

Sommertreff 21.-23. juli Savalen 

Treningssamling høst August (annonseres) 

«Drop-in-treninger» 2023 (annonseres) 

Føring av hund på skog Høst Tynset (annonseres)  

Dalsbygdaprøven 2. og 3. september Dalsbygda 

Klubbmesterskap Høst (annonseres) 

Julemøte: November (annonseres) 
 

Treningsterreng 2023:  

Vingelen 1. januar til 15. april 

Alvdal 15. juli til 5. september  

Grønnfjell Avtalen skal reforhandles 
 

www.fuglehundklubben.no

Innkalling til 
årsmøte 2022  
Sted: Eltron AS, Tynset 
Tid: Fredag 10. 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 9. januar 2023. 

Medlemmer i styret som ønsker frasigelse av verv, melder 

dette til valgkomiteen innen 9. januar 2023. 

Velkommen! 

Styret

Tegning: 
Helge Ness



Sted: Eltron AS, Tynset. 
Oppmøte: 3 via Teams og 20 fysisk til stede. 
 
• Sak 1:   Godkjenning av møteinnkalling. 
                Godkjent uten anmerkninger 
• Sak 2:   Valg av møteleder og sekretær,  og to til å under-
                skrive protokollen. 
                Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne 
                protokollen. 
                Møteleder: Arnfinn Frengstad 
                Referent: Kasper Slettan 
                Undertegne protokollen: Per Kristian Evensen 
                og Arve Løkken 
• Sak 3:   Styrets årsberetning 
                Godkjent med merknader: Treningshelg Hodalen 
                ikke nevnt. Dressurkurs i samarbeid med Strømsås 
                gård og hundepensjonat ikke nevnt. Årsberetning 
                dommerutvalget mangler, denne ble fremført 
                muntlig i årsmøte og ligger vedlagt årsmøteproto-
                kollen. 
• Sak 4:   Revidert regnskap. Godkjent uten merknader. 
• Sak 5:   Innkomne saker 
                Sak 5.1 Forslag fra Styret: 
                I ØFHK sine lover § 6-4 Flertallsdefinisjoner står 
                det: «De til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjo-
                ner i NKKs lovmal for klubber skal legges til 
                grunn. 
                Simpelt flertall              •  Flest stemmer 
                Alminnelig flertall       •  50% + 1 av de avgitte 
                                                            stemmer 
                                                        •  Blanke stemmer teller ikke 
                Absolutt flertall:           •  50% + 1 av de avgitte 
                                                            stemmer 
                                                        • Blanke stemmer teller ikke 
                Kvalifisert flertall:       •  2/3, ¾ eller annet ved-
                                                            taksfestet flertall 
                                                        • Blanke stemmer teller ikke 
                                                        • Bruk er vedtaksfestet 
Ifølge NKKs lovmal er teksten under «Absolutt flertall» og 
«Kvalifisert flertall» feil. For begge disse skal teksten i linje 
to være følgende: 
                                                         • Blanke stemmer teller 
Styret forslår derfor at teksten endres og loven sendes FKF 
til godkjenning. Ny tekst blir da: 
                Absolutt flertall:           •  50% + 1 av de avgitte 
                                                            stemmer 
                                                        •  Blanke stemmer teller 
                Kvalifisert flertall:        •  2/3, ¾ eller annet ved-
                                                            taksfestet flertall 
                                                        • Blanke stemmer teller 
                                                        • Bruk er vedtaksfestet 
                Godkjent uten merknader. 
 

• Sak 5.2 Forslag fra styret: 
                Forslag til årsmøtet om mulighet for tildeling av 
                hederstegn som Gullmerke. Legges inn i ØFHK sin 
                lovmal under kapittel 2, etter avsnittet om æres- 
                medlemmer. 
Nytt kapittel 2-1 blir da som følger: 
                 • 2-1 Medlemskap Ingen har krav på medlemskap 
                           i klubben. Styret kan nekte å oppta som 
                           medlem person som antas å skade klubben/ 
                           og eller hundesaken. Person nektet tatt opp 
                           som medlem i klubben kan anke avslag iht. 
                           NKKs til enhver tid gjeldende disiplinær
                           bestemmelser. Østerdal Fuglehundklubb har 
                           følgende medlemskategorier: 
                • Hovedmedlem 
                • Husstandsmedlem 
                • Æresmedlem 
Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer 
som klubbens æresmedlemmer, det kreves 2/3 kvalifisert 
flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke 
kontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som 
har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller 
på et enkelt felt. Disse tildeles hederstegn. 
«Gullmerket kan tildeles medlemmer som har utført frem-
ragende sportslige bedrifter og/eller har utført særlig for-
tjent arbeide for klubben. Gullmerket skal henge høyt, alle 
medlemmer kan sende inn forslag på kandidater, som skal 
inneholde en detaljert begrunnelse av kandidatens virke i 
klubben. Avgjørende myndighet for tildeling er et enstem-
mig hovedstyre, som kan dele ut gullmerket på klubbens 
årsmøte eller et av klubbens planlagte arrangementer. Det 
kan kun deles ut ett gullmerke pr år.» 
                Godkjent uten anmerkning. 
• Sak 5.3 Forslag fra medlem: 
Styret anser ikke dette forslaget som en sak for årsmøte da det 
er styret som bestemmer tidspunkt for årsmøte. Men vi tar 
med forslaget som en orientering til årsmøte. Styret vil vur-
dere forslaget ifbm. neste årsmøte. Forslag: «Arrangere års-
møte på en lørdag klokken 10.00 eller 17.00 og kanskje 
kombinert dette med en treningshelg og instruksjon i Vinge-
len eller Hodalen. Begge steder har godt egnede fasiliteter for 
å avholde Årsmøte.» 
Årsmøte tar forslaget til orientering og er positiv til forslaget. 
Overlater til styret å følge opp dette. 
• Sak 6:   Fastsettelse av kontingent 
                Årsmøte ønsker at kontingent forblir uendret. 
• Sak 7:   Godkjenning av budsjett 
                Godkjent uten anmerkning. 
• Sak 8:   Valg 
                Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i ØFHK 2021 
                Styret: 
                Leder: Arnfinn Frengstad. Velges for 1 år 
                Nestleder: Anne Mette Grue. Velges for 2 år 

Referat fra årsmøte i Østerdal Fuglehundklubb 11/2-2022
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Tegning: Helge Ness

                Kasserer: Tore Knudsen. Velges for 2 år 
                Styremedl.: Daniel Glomb. Ikke på valg (Gjenstår 1 år) 
                Styremedl.: Per Kristian Evensen. Ikke på valg. (Gjenstår 1 år) 
                Styremedl: Linn Iren Humlekjær. Velges for 2 år 
                Styremedl: Jostein Østvang. Velges for 2 år 
                Styremedl: Mali Nordvang Rundfloen. Velges for 2 år 
                Varamedlemmer til styret: 
                Varamedl: Yngve Solberg. Velges for 1 år 
                Varamedl: May Torill Horten. Velges for 1 år 
                Revisorer: 
                Medlem: Siri J. Strømmevold V.elges for 2 år 
                Medlem: Morten Sandbakken Ikke på valg (Gjenstår 1 år) 
                Varamedlem: Per Østigård. Velges for 1 år 
                Valgkomite: 
                Leder: Jardar Kilsti Nordeng. Ikke på valg. (Gjenstår 1 år) 
                Medlem: Trond Brørby. Ikke på valg (.Gjenstår 2 år) 
                Medlem: Øyvind Streitlien. Velges for 3 år 
                Varamedlem: Erik Tømte. Velges for 1 år 
 
                Godkjent med 1 merknad: Dommerutvalget ønsker å få bidra i styret. 
 
 
Tynset 11. februar 2022 
 
Arve Løkken:                                                            Per Kristian Evensen:

Klive AS    •    Tomtegata 8, 2500 Tynset    •    Telefon 62 70 07 10     •    post@klive.no    •    klive.no

(Sign.) (Sign.)
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Bjørn Plassgårds Minneløp
Det første minneløpet ble gjennomført i et forrykende vinter-

vær i palmehelgen 2022. 

Været kan ingen gjøre noe med, men at det gjorde det ut-

fordrende for hundene å klare rypene i fjellet, det er helt sik-

kert. Noen klarte det og fortjente virkelig premiene sine. Det 

var sportsfolk som deltok i år, satte egen vinning til side for å 

hjelpe andre frem. Dette gleder oss siden vi brukte tid på opp-

ropet alle dagene for å fortelle om Bjørns sportslige innstilling 

og det å sette hundene i fokus. Vi gjennomførte festmiddag 

med Bjørns familie til stede på fredag og jegermiddag på lør-

dag. Prøven ble godt dokumentert av Arbeidets Rett sin  

reporter som var med oss og lagde en flott artikkel som også 

er gjengitt i Preller’n. 

Vi startet fredag med 5 VK partier, lørdag hadde vi 3 VK 

partier og 4 UK/AK partier. Søndag VK Finale og 5 UK/AK 

Partier. 
 

Premielister Fra Finalen 

1 VK Finale med Cacit: 

                       IS Red Dubliners EFS Lurifaks. 

                       Eier Eldrid S. Kjørren. 

                       Fører Jørn Presterudstuen 

2 VK Finale:  Skarprøets Poppo. Odd Arne Vikavoll 

3 VK Finale:  ES Tricco. Frank Robert Brekke 

4 VK Finale:  P Gyldenskovs Ti av Vakkerdalen. 

                       Øystein Johnsen 

Tusen takk til minneløpets sponsorer som bidro til vår fine 

minnestatuett og mange andre fine premier og gaver: 

– NØK 

– Royal Canin 

– Familien Plassgård 

– Garmin 

– Troll Mushing 

– Sport 1 Tynset 

– Hodalen grunneier- og utmarkslag 
 

Takk til alle grunneiere brøytepersonell og kjentmenn som 

virkelig måtte stille opp denne helgen. 
 

– Prøveleder: Kasper Slettan 

– Prøvesekretær: Anne Mette Grue 

– Dommeransvarlig: Marianne Steenland 

– Terrengansvarlig: Per Kristian Evensen 
 

Festmiddag og annet: 

Unni Irene Bakke Tor Espen Plassgård. 
 

Komité ellers: 

Yngve Solberg, Morten Andersen, May Torill Horten ++ 

 

Kasper  

Vinner av Bjørn Plassgårds Minneløp og de øvrige premierte i VK-finale, med finaledommere Marianne Steenland og Tor E. Plassgård.
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Dreiebok Bjørn Plassgårds Minneløp

På grunn av sterk vind var det ikke mulig å gå terrenget slik 

vi pleier. Vi var nødt til å søke ly i fjellbjørka. Cato Jonassen 

er godt kjent i terrenget og trakk sin egen hund fra deltagelse 

i AK for å gå som kjentmann for oss. Dette var avgjørende for 

at vi fikk gjennomført på en god måte. 

Dommere for dagen var Tor Espen Plassgård og Marianne 

Steenland; to av klubbens trofaste dommere med god relasjon 

til Bjørn Plassgård. 

Vi startet dagen med et sterkt et minutts stillhet for å min-

nes Bjørn. 

 

Slipp 1: IS Lillebror – ES Twist 

Begge jakter glimrende med Twist i føringen. Twist over  

Lillebror. 

 

Slipp 2: P Ti – ES Vilkas 

Vilkas fører slippet med et litt åpent søk. Ti holder klassenivå. 

Vilkas sees forfølge ryper og utgår. Ti har tid til gode. 

 

Slipp 3: KV Aska – ES Blue 

Aska fører slippet på bedre bredde og dybde i medvind. 

Begge holder klassenivå. Aska over Blue. 

Rangering: Tvist, Lillebror, Aska, Blue. 

 

Slipp 4: IS Lurifaks – IS Replay 

Lurifaks har føringen slippet gjennom og jakter utmerket. 

Replay holder klassenivå. Lurifaks over Replay. 

Rangering: Twist, Lillebror, Lurifaks, Aska, Blue, Replay. 

 

Slipp 5: IS Fjellfant – ES Jossi 

Jossi går et glimrende medvindsøk, Fjellfant holder klasse-

nivå. Fjellfant støkker rype og er rolig. Jossi over Fjellfant. 

Rangering: Twist, Lillebror, Lurifaks, Aska, Blue, Replay, Jossi 

(sjans), Fjellfant (støkk). 

 

Slipp 6: IS Ipa – ES Terese 

Ipa fører slippet med bedre reviering over Terese som også 

jakter meget godt. Ipa over Terese. 

Rangering: Twist, Lillebror, Lurifaks, Ipa, Aska, Blue, Terese, 

Replay, Jossi (sjans), Fjellfant (støkk). 

 

Slipp 7:ES Most Wanted – P Poppo 

Most jakter meget godt og har føringen slippet gjennom. 

Poppo holder klassenivå. Poppo kaster seg i stand idet ryper 

letter. Most over Poppo. 

Rangering: Twist, Lillebror, Lurifaks, Ipa, Aska, Blue, Terese, 

Replay, Jossi (sjans), Most (sjans), Poppo (sjans), Fjellfant 

(støkk). 

 

Slipp 8: ES Tricco – KV Nikita 

Tricco fører slippet. Fester stand, går villig på i etapper uten å 

presentere fugl. Nikita er for mye borte og utgår. Tricco over 

Nikita som utgår 

Rangering: Twist, Lillebror, Lurifaks, Ipa, Aska, Blue, Terese, 

Tricco (tom), Replay, Jossi (sjans), Most (sjans), Poppo (sjans), 

Fjellfant (støkk). Ti med tid til gode (sjans) 

 

2. runde:  
Slipp 9: IS Lillebror – P Ti 

Lillebror fører slippet. Makkers fører melder stand på Ti. Rype 

letter presisit og Ti er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og 

apporterer korrekt. Senere stand uten resultat på Ti. Lillebror 

respekterer ikke og utgår. Ti over Lillebror som utgår.  

Rangering: Ti (F uten, sjans, tom). 

 

Slipp 10: ES Tvist – KV Aska 

Tvist jakter utmerket og fører slippet. Aska bli for åpen og 

utgår. Tvist over Aska som utgår. 

Rangering: Ti (F uten, sjans, tom), Tvist. 

 

Slipp 11: ES Blue – IS Lurifaks 

Begge jakter utmerket med Blue i føringen. Lurifaks fester 

stand. Blue kommer til og sekunderer. Lurifaks justerer seg og 

Blue fester selvstendig stand. Fugl er opptatt. Når fører kom-

mer til reiser Lurifaks presist rype og er rolig i oppflukt og 

skudd. Utreder og apporterer korrekt. Lurifaks over Blue. 

Rangering: Lurifaks (FMR), Ti (F uten, sjans, tom), Tvist, Blue 

(slått). 

 

Slipp 12: IS Replay – IS Fjellfant 

Fjellfant fører slippet mot Replay som blir planløs og utgår.  

Rangering: Lurifaks (FMR), Ti (F uten, sjans, tom), Tvist, Fjell-

fant (støkk), Blue (slått). 

 

Slipp 13: ES Jossi – IS Ipa 

Rett etter slipp fester Jossi en stilfull stand. Går selvstendig på 

og forfølger ryper. Utgår. 

 

Slipp 14: IS Ipa – ES Most Wanted 

Begge holder klassenivå med Most i føringen. Most over Ipa 

Rangering: Lurifaks (FMR), Ti (F uten, sjans, tom), Tvist, Most 

(sj), Fjellfant (støkk), Blue (slått), Ipa (slått). 

 

Slipp 15 deles på tre hunder: 

ES Terese – P Poppo. 

Terese går glimrende og fører slippet. Terese over Poppo 

ES Terese – ES Tricco. 
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Terese går glimrende og fører slippet. Terese over Tricco 

P Poppo – ES Tricco. 

Veksler om føringen. De finnes i samstand, begge reiser ryper 

sammen i etapper og er rolige i oppflukt og skudd. Utreder 

og apporterer korrekt. Poppo over Tricco på bedre presisjon i 

fuglearbeidet. 

Rangering: Lurifaks (FMR), Poppo (FMR, sj), Tricco (FMR, 2 

tom), Ti (F uten, sjans, tom), Tvist, Terese, Most (sj), Fjellfant 

(støkk), Blue (slått), Ipa (slått). 

 

Etter to runder under vanskelige værforhold har vi fått mange gode sjanser på fugl, sett fine prestasjoner og hatt veldig sporty 

deltagere, og velger å avslutte dagen. Dommerne takker for en fin dag med følgende premieliste. 

 

•    1VK med Cacit     IS Red Dubliner EFS Lurifaks     Eldri Kjørren og Jørn Presterudstuen 

 

•    2 VK:                       P Skarprøets Poppo                          Ove Eide / Odd Arne Vikavoll 

•    3 VK:                       ES Tricco                                             Frank Robert Brekke 

•    4 VK:                      P Gyldenskovs Ti av Vakkerdal      Øystein Johnsen 

 

Premieliste 
Tolga/Hodalen 8.–10. april 2022 

 

DAG 1 
Kl      Regnr.                 Rase – Hundens navn                                                        Eier/fører                             Premie 

                                      (Mors navn / Fars navn)                                                                                                  

VK      NO46294/16          Engelsk Setter - Bergrosas Blue                                                      Bårseth, Jan Terje                                   1 
                                             Wonderful                                                                                         Bårseth, Jan Terje 
                                             (Jøldalens Dixie Lily / Jøldalens Luke Skywalker) 
            VK NO45685/18   Engelsk Setter - Tricco                                                                     Brekke, Frank Robert                            2 
                                             (Wanda / Vindølas Ls-justin)                                                         Brekke, Frank Robert 
DAG 2 
UK      NO37835/21          Gordon Setter - Tøfteaasen's Ailo                                                  Einvik, Steinar                                        1  
                                             (Tøfteaasen's Pia / Rørosviddas Ante)                                         Einvik, Steinar 
UK      NO60882/20          Kleiner Müsterländer - Trysilfjellets Zala                                     Kjøpsnes, Geir                                        3 
                                             (Trehøjens B-ronda / Ceres)                                                           Kjøpsnes, Geir 
 
AK      NO30156/20          Engelsk Setter - Royaluras Q-Z                                                      Skramstad, Åge                                      2 
                                             (Royaluras O-pippa / Nyheimgutens Xavier)                            Skramstad, Åge                                         
AK      NO41181/18          Engelsk Setter - Fosens Arven Frikk                                             Løvseth, Inge                                          2 
                                             (Fosens Pia I I / Smølarypa's Texas Hold'em)                             Løvseth, Inge 
AK      DK03864/2019       Irsk Setter - Vilslev TK PetitFleur                                                  Gullikstad, Stine                                    2 
                                             (Vilslev Kari / Bjerkaasen's Bk- Triac)                                          Gullikstad, Stine 
AK      NO50676/18          Irsk Setter - Aude's Garric                                                              Horten, Anders                                      3 
                                             (" U S " Giddi / Skarvdalens KVIKK)                                           Horten, Anders 
 
DAG 3 
UK      NO45557/20          Engelsk Setter - Nydalheia's Krutt                                                Røsand, Rolf Helge                               1 
                                             (Omnsfjelltoppen's Ylva / Rotåa's Topper)                                 Røsand, Rolf Helge 
UK      NO42467/21          Irsk Setter - " U S " Lissie                                                                 Wittusen, Elin Marie                             2 
                                             (Brava / Vestviddas Dft Vestavind)                                              Fasmer Halvorsen, Randi                        
UK      NO30402/21          Engelsk Setter - Lærke                                                                    Sletten, Sven                                           2 
                                             (Håkåstjønnas Alma / Tronfjellet's Solan)                                   Sletten, Sven
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AK      NO36834/19          Engelsk Setter - Stillatjønnas Mo-Salah                                        Størseth, Roger                                       2 
                                             (URÆD'S Frekke Fiona / Valera's Hi-Strå)                                  Størseth, Roger                                          
AK      NO47403/17          Gordon Setter - Svartkulpens NH Natasja                                   Kultom, Kai                                            2 
                                             (Bjørklitoppens Nora / Åens Harry)                                            Kultom, Kai                                               
AK      NO59404/19          Gordon Setter - Junkerens Rago                                                    Nesse, Elin                                              3 
                                             (Junkerens Tuva I I / Soknahåggån's L Frisk)                             Nesse, Elin                                                 
 
VK      NO34808/18          Irsk Setter - Red Dubliner EFS Lurifaks                                       Kjørren, Eldri Skjelkvåle                       1 
                                             (Red Dubliner Cen Freidige Fia / Rosenlia's Shadow)              Presterudstuen, Jørn                   CACIT 
VK      SE21492/2018        Pointer - Skarpröets Poppo                                                            Eide, Ove                                                2 
                                             (Högdalia's Drr Alessi / Eidemlia's Dallas T)                             Vikavoll, Odd Arne                      Finale 
VK      NO45685/18          Engelsk Setter - Tricco                                                                     Brekke, Frank Robert                            3  
                                             (Wanda / Vindølas Ls-justin)                                                                                                                  Finale 
VK      NO32589/19          Pointer - Gyldenskovs Ti av Vakkerdal                                        Johnsen, Øystein                                    4 
                                             (Fjellrypas Rd Il Tempo / Vakkerdalen's Jo)                                Johnsen, Øystein                           Finale

Premie med ny logo.
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Jørn og Eldri.

Dommermøte.

Prøveledelsen. Kasper og Anne Mette.
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1. VK kvalik Bergrosas Blue Wonderful e/t Jan Terje Bårseth.

Gjør seg klar til å gå ut i terrenget.
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Dette er stor stas. Rett og slett en stor 
ære. At de gjør dette for å hedre far, 
det setter vi stor pris på, sier Bjørn 
Plassgårds nærmeste familie, kona 

Gunhild og sønnene Bernt og Kristian. 
De var æresgjester da Østerdalen Fugle-

hundklubb var samlet i Hodalen i Tolga, ett år 
etter Bjørn Plassgårds bortgang. Hele jaktprø-
va som over tre dager var til minne om Bjørn. 

Fair play og positivitet kjennetegna nesto-
ren fra Alvdal, som også var en av de mestvin-
nende i fuglehundfamilien i Østerdalen og 
hele landet. Det er verdier som arrangørklub-
ben ønsket skulle prege samværet og konkur-
ransen under helgas jaktprøve, og slik ble det. 

Familien og fuglehundvenner skapte det 
som ble rene kulturkvelden med jegermiddag, 
nydelig mat, prat, og levende musikk i Bjørns 
ånd fra alvdalsbandet Resofonic Junkyard. 

Alle som ville delte historier og minner om 
mannen som har satt så store spor etter seg i 
fuglehundsporten og miljøet. Det eneste som 
manglet var fuglehunder, men det ble til gjen-
gjeld snakket mye om Bjørn og Go on Dart, 
Taxi, Happy, Trico, Pia, Kaisa, Zita og andre.

– Hva hadde han sjøl sagt om han hadde fått 
oppleve dette tror dere?

– Åh, det hadde vør for flaut. Han ville ikke 
likt oppmerksomheten. Men, han hadde spilt 
trekkspill til slutt da, smiler sønnene. 

Mens Bernt har gått i farens fotspor og både 
ført hunder for andre og driver med fuglehun-
der sjøl, har Kristian arvet musikersiden fra 
faren og er en meget habil gitarist. 

– Jeg var jo med og leide bikkjer på prøve 
hvis det var krise liksom, men har ikke vært en 
del av miljøet. Når jeg ser det litt slik fra utsida, 
er det utrolig fint å være her i kveld og høre 
hva han har betydd for andre, sier Kristian.

– Det ble en kveld i fars ånd, og det er godt å 
være her, konstaterer Bernt. 

En gentleman
Lun, rolig, raus. Særdeles kunnskapsrik og en 
miljøskaper av rang. En gentleman i all sin 
framferd. I en sport der albuene iblant er spis-
sere dess høyere prestasjonene er, sørget 
Bjørn Plassgård for det motsatte.

Ingen har hørt om at han noen gang har stilt 
spørsmål ved en dommeravgjørelse. Alle som 
var i nærheten, merket hans helt unike lag 
med hundene. At han betød så mye også for så 
mange folk, kom tydelig fram i talene og for-
tellingene fredag kveld og gjennom helga.

Ved middagsbordet sitter kona Gunhild 
sammen med en annen alvdøl, Ketil Stokdal, 
som var med og grunnla Østerdal Fuglehund-
klubb i 1985 med blant andre Bjørn i det første 
styret. 

– Bjørn hadde en egen evne med hunder. Du 
vet hvordan det kan være med folk i forskjelli-
ge yrker, noen bare har det. Han hadde det 
med hunder, og det er fint å høre alle her sier 
det samme, sier Gunhild. 

– Jeg har vært på mange jegermiddager, men 
dette er nok den aller fineste og flotteste. Bjørn 
er her på alle måter, konstaterer Stokdal, som 
fyller 86 år om kort tid og har hatt engelsk set-
ter i 48 av dem. 

– Bjørn lærte meg det jeg trengte da jeg fikk 

min første fuglehund. Det var det som var 
starten på vårt vennskap, forteller Stokdal. 

På Brekka i Alvdal, ved porten til Alvdal 
vestfjell og Sølndalen, drev Bjørn og Gunhild 
Sølnkletten Kennel og der har utallige men-
neskemøter og vennskap sett dagens lys. Det 
var alltid åpen dør og kaffen var raskt klar. 

De ga omtanke, hundestell og mye av sin 
tid, og alle som kom inn døra der kjente på fø-
lelsen av tilhørighet som ekteparet skapte 
sammen. Dit kom jevnlig nasjonale nærings-
livstopper så vel som Sonja og Harald mens de 
enda var landets kronprins og kronprinsesse, 
men på Brekka var det ingen forskjell på Kong 
Salomo og Jørgen Hattemaker. Alle var vel-
kommen til bords. Alle ble tatt vare på og fikk 
ta del i kunnskapen om hundehold. 

Av de mest premierte
Bjørn både trente fram og førte andres hunder 
i prøvesammenheng, og da han gikk bort i fjor 
skrev Per Harald Nymark en siste hilsen i bla-
det Fuglehunden som han innledet slik: «En 
av de aller største innen norsk stående fugle-
hundsport er gått bort. Jegeren, hundetrene-
ren og jaktprøve-mannen ble bare 73 år.»

Nevøen Tor Espen Plassgård forteller om 
alle ferier og fritida som er tilbrakt på Brekka i 
alle år, og et langt liv med onkel Bjørn, hunde-
liv og jaktprøver både som deltaker og dom-
mer. 

– Han skal ha sluttet å telle på 650 premier, 
så hvor mange det egentlig ble vet vel ingen. 
Han hadde i hvert fall tre kongepokaler og tre 
Sølvhunden, men det var ikke premiene som 
var det viktigste for ham, konstaterer nevøen. 

Arnfinn Frengstad er leder i Østerdal Fugle-
hundklubb, som tidligere har arrangert Tolga-
prøven årlig. Det er denne jaktprøva som nå 
har fått nytt navn, og tidenes første Bjørn 
Plassgårds Minneløp er avholdt. 

Med utgangspunkt i Hodalen Fjellstue og 
terrenget øst i Tolga arrangere tre dagers prøve 
under krevende forhold, men med premierin-
ger og godt fuglearbeid for veldig mange. 

– Det er nå tross alt utendørsaktivitet vi dri-
ver med, så vi kan ikke la oss stoppe av været. 
Like fullt var det litt spennende, så vi er veldig 
glade for at folk er fornøyde, sa prøveleder 
Kasper Slettan. 

Klubben telte 350 medlemmer i fjor. De 
kommer fra et stort omland, men når det kom-
mer til fuglehundhold, hundetrening, jakt og 
konkurranser, hører de til Østerdalen. 

Bestilt i Bjørns ånd
Da familien tok kontakt med klubben etter 
Bjørns bortgang for ett år siden og sa at de øn-
sket gi gaver fra begravelsen til fuglehund-
klubben, ble også ideen om en jaktprøve unn-
fanget. Bjørn var æresmedlem fra før. 

– For å minnes Bjørn og det han har utrettet 
for klubben og fuglehundmiljøet i Norge, ville 
vi dedikere en av våre prøver til Bjørn sitt min-
ne. I helga er vi glade for å kunne presentere 
særdeles flotte premier, det har vært rift om å 
delta her, og det beste av dommere har meldt 
seg. Det sier sitt, forteller Arnfinn Frengstad. 

Da klubbens dommeransvarlig Marianne 
Steenland åpnet dommermøtet på prøvens 
første dag, innledet hun med å si at de ønsket 
at den skulle være i Bjørns ånd. 

– Bjørn satte hundene i fokus og framhevet 
aldri seg sjøl. Det er dette vi vil at prøva her 
skal være. Det er jo en konkurranse, men like 
fullt skal det handle om hundene og vi skal ha 
det koselig. 

Bernt har tatt over den siste hunden Bjørn 
hadde, Pleti, og de var med og gikk på lørdag-
en.

– Ingen premie, men veldig fint lell, konsta-
terer han etter endt dyst. 

Jan Terje Bårseth hadde tatt turen fra Selbu 
for å delta. Han har deltatt på Tolgaprøven 
mange ganger, og kjente Plassgård godt.

– Det er flott å være her og hedre ham. Han 
var en hedersmann, som aldri gjorde mye av 
seg, Han var beskjeden, sjøl om han hadde all 
grunn til å slå på stortromma. Hadde en enorm 
kompetanse på hund, det vet jo alle som fikk 
være i nærheten av ham. 

– Kan du dele noe du husker spesielt da?
– Han var raus, trygg og satte alltid hundene 

først. Det første jeg kommer på som eksempel 
er at det finnes så mange fraser og uttalelser 
som mange kommer med vet du. For eksem-
pel sies det at det er veldig viktig å felle mange 
ryper for unghunder. Der hadde Bjørn Plass-
gård en egen nyanse: Dersom du har en hund 
som har mer enn nok fart og jaktlyst, kan du 
gjøre uopprettelig skade ved å felle for mange 

Hedret nestoren i fuglehundmiljøet

– Stor stas og  
en ære

Ett år etter at Bjørn Plassgård gikk bort, dedikerte Østerdal Fuglehundklubb 
ei hel helg til hans ære. Nestoren i fuglehundmiljøet ble hedret  

med festkveld og jaktprøve. 

PÅ JAKTPRØVE TIL MINNE OM FAR OG 
EIER: Bernt Plassgård, sønnen til Bjørn, gikk 
jaktprøva i Hodalen lørdag med den siste hunden 
Bjørn hadde, Pleti.
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LEDER: Kasper Sletten er prøveleder for Bjørn 
Plassgårds Minneløp. For anledningen i klubbens nye 
gensere med ny logo for løpet. FOTO: GURI JORTVEIT

DOMMERE: Roger Størseth (t.v.) og Cato Jonassen var 
dommere lørdag, og her gjør de unna oppsummering og får 
seg en matbit etter endt dyst. Veldig fornøyd med dagen. 
 FOTO: GURI JORTVEIT

ALVDØLER: Femkløveret fra Alvdal kom og underhold 
i Bjørns ånd. F.v. Per Jostein Kjernmoen, Olav Lilleeggen, 
Svein Plassgård, Hans Bakke og Olav Kjernmoen.  
 FOTO: KASPER SLETTAN

HEDERSKVELD: Bjørn Plassgårds nærmeste familie var invitert til festmiddagen. Gunhild og sønnene Kristian (t.h) og Bernt. - Stor stas at de hedrer 'n far slik. FOTO: GURI JORTVEIT

ryper for tidlig for slike. Det var helt typisk 
Bjørn, forteller Jan Tore Bårseth. 

– Jan Terje er sjøl en de mestvinnende over 
år, med knallgode hunder og likandes vesen, 
supplerer prøveleder Kasper Slettan fra side-
linja. 

– Det er kjempefine terreng i området her. 
Jeg kaller det gjerne min lykkearena og jeg har 
høstet mange premier på Tolgaprøven her før. 
I år var det krevende vær, men vi har hatt det 
fint, sier Bårseth. 

– Slik skal jeg bli
På dommerkontoret er Cato Jonassen og Ro-
ger Størseth ferdig for dagen med sine partier. 

– Jeg var så heldig at jeg fikk møte Bjørn da 
jeg var ung. Jeg var vel 15–16 år gammel første 
gangen. Det var i NM og jeg fikk oppleve det 

som var så typisk for Bjørn. De kom på rype og 
han får beskjed om at han eier situasjonen og 
makkeren står bak og sekunderer. Da sier 
Bjørn på Bjørn sitt vis, hunden min tar stand 
den så bare gå fram. Da bestemte jeg at slik 
skal jeg bli når jeg blir stor, og det har jeg for-
søkt å etterleve hele mitt liv, forteller Jonas-
sen.

Han kjente Bjørn godt, har dømt ham og 
deltatt med ham. 

– Det var vel aller best å være rundt Bjørn da 
det ikke hadde gått så bra, for da prata han om 
det. Gikk det godt, så ble det stille, forteller 
han. 

Begge dommerne skryter av Østerdal Fugle-
hundklubb, terrenget og prøva. 

– De er dyktige til å arrangere og vi blir tatt så 
godt imot. Lørdag fant vi leside til tross for 

vinden og fikk bra med godt hundearbeid og 
premiert flere. 

Da partiet var over brøt det ut spontan ap-
plaus fra deltakerne, og det er ikke hverdag-
skost. 

– Fuglehundmiljøet er som en familie. Den-
ne prøven skriver seg inn i historien som gode 
dager både til Bjørns minne og sporten vår. 
Bjørn var inkluderende, han så alle og ville at 
alle skulle trives. Slik har det vært å være her, 
konstaterer de to dommerne og ser på hveran-
dre:

– Det er som om Bjørn er her. 

GURI JORTVEIT 
guri@retten.no
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Tynset Smådyrkontor AS står klare til å ta imot deg og ditt dyr. 
Vi utfører alt av polikliniske undersøkelser, samt ulike prosedyrer, som 
tannbehandling, operasjoner på hund og katt, HD/AD-røntgen med 
mere. 

Vi har et velutstyrt laboratorium med blodprøvemaskiner, samt nytt  
digitalt røntgen og tannrøntgen.  

Butikken er utstyrt med fôr fra Hill’s, Specific og Royal Canin, samt 
andre salgsartikler.

Verkstedveien 28, 2500 Tynset • Tlf. 48 38 88 00 
post@tynsetsmadyr.no 
www.tynsetsmadyr.no

Tynset smådyrkontor AS

Åpningstider:  
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 
Kl. 08.30 – 16.00.  
Kontakt oss på tlf. 48 38 88 00 
for timebestilling, 
eller hvis du har spørsmål. 

31. mars – 2. april 2023 
Hodalen i Tolga

• 3-dagers VK 
• 2-dagers UK/AK

Årets vinnere: 

Jørn Presterudstuen 
og Eldri Kjørren
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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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VETERINÆRENS 
SPALTE

SVEIN  
STUELAND

Veterinær, PhD

Evidensia Nannestad 

 Dyreklinikk

DEFINISJONER
Artrose er et vanlig problem på jakt- og brukshunder. 
Artrose er en kronisk leddsykdom – også kalt forkalk-
ning eller påleiringer i ledd. Dette er kort fortalt dege-
nerative forandringer i ledd, brusk og skjelett sekun-
dært til traumer, overbelastning og flere andre kjente 
og ukjente årsaker. Det dannes mer bindevev i leddkap-
selen og beinvev rundt leddene, og leddet blir stivere. 
Smertene fra leddet fører til at hunden endrer bevegel-
sesmønster for å unngå å bevege leddet, noe som kan 
bidra til spente og vonde muskler med ytterligere 
begrenset bevegelighet. 

Noen hunder er arvelig belastet og utvikler artrose 
allerede i tidlig alder, for eksempel i forbindelse med 
hofteleddsdysplasi (HD) og osteochondrose (OCD). 
Mange eldre hunder som rammes av artrose, utvikler 
tilstanden gradvis over tid etter tidligere traume eller 
langvarig slitasje, som for eksempel benbrudd, 
korsbåndskade eller andre ligamentskader. Dårlig 
trente eller overvektige jakthunder som plutselig jakter 
lange dager i fjellet på høsten, er spesielt utsatt for 
leddslitasje. Uønsket anatomi og dårlig tilpassede ledd 

kan også disponere for slitasje og utvikling av artroser, 
men i mange tilfeller opplever vi også at helt «vanlige», 
godt trente jakthunder utvikler artrose gjennom et 
langt liv som jakthund. 

VÆR OPPMERKSOM PÅ ENDRING I ADFERD
Symptomer på artrose kan være alt fra at hunden mister 
lysten til å leke og løpe, til at den viser tegn på stivhet og 
direkte halting. Det kan være at hunden reiser seg opp 
langsommere enn vanlig, spesielt etter noen timers hvile i 
etterkant av jakt- eller treningstur. Den kan ha problemer 
med å komme seg opp i bilen, og ha vondt for å bevege seg 
i trapper eller ulendt terreng. Mindre lyst til lek og mosjon, 
og dårligere appetitt er generelle symptomer som bør føl-
ges opp. Smerter trenger ikke vise seg som annet enn 
unormal adferd, og ettersom hunder ikke kan snakke må 
vi som hundeeiere ta denne type signaler på alvor. 

VANLIGSTE FORKALKNINGER
Hunder kan i prinsippet utvikle artroser i alle kroppens 
ledd. De fleste av oss har hørt om hofteleddsdysplasi 
(HD) med og uten forkalkninger, men ikke alle tenker 

FORKALKNINGER  
– ARTROSE

Er hunden din stiv & støl dagen etter jakt? Kanskje bruker den lenger tid på å 

komme seg opp av sengen om morgenen, eller er den begynt å vegre seg for å 

hoppe inn i bilen selv? Det kan være tegn på forkalkning i leddene. 

Røntgenbilde av normalt hofteledd som er HD-fri (A) uten 
forkalkninger.

Røntgenbilde av unormalt hofteledd med sterk grad HD (E ) og 
betydelige artroser.

Veterinær, PhD 
NMBU-SFRT 
Nannestad 
Dyreklinikk
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over at forkalkninger i ryggsøylen kanskje er et mer 
vanlig problem for voksne og eldre jakthunder. Knær, 
skuldre, hånd- og tåledd er også spesielt utsatt for støt 
og slitasje med påfølgende artrose på våre fuglehunder. 

DIAGNOSE - BEHANDLING – PROGNOSE
Ta kontakt med veterinær dersom du ser tegn som kan 
tyde på artrose. Riktig diagnose og tidlig behandling er 
viktig for den beste prognose som en velfungerende 
jakt- og treningskamerat. 

Behandling og prognose avhenger av hvor på krop-
pen hunden har utviklet artrose, og i hvor stor grad 

tilstanden har utviklet seg. Selv svært aktive jakt- og 
brukshunder kan i mange tilfeller fungere godt i lang 
tid med riktig oppfølging, god behandling og tilpasset 
aktivisering. På generelt grunnlag er variert trening 
som bygger opp muskelmassen alltid bra, for eksempel 
svømming og turer på mykt underlag. Det er svært 
 viktig at hunden holdes slank for minst mulig 
 belastning på ledd. Det finnes effektive medisiner som 
kan hjelpe hunder med artrose til et bedre og lenger liv 
som jakthund, og det kan også være aktuelt med kirurgi 
for å helbrede skader og forebygge videre utvikling av 
artroser. 

Forebygging 
av artroser
•  Gi hunden et fullverdig 

hundefòr av god kvali-

tet. Noen fòr til jakt- og 

brukshunder inneholder 

kosttilskudd for å dempe 

belastning på ledd, even-

tuelt kan kosttilskudd gis 

i tillegg til fòret

•  Variert, fysisk trening hele 

året for å bygge muskler 

over hele kroppen - 

 svømming, trekk og løping 

på mykt underlag er bra

•  Husk oppvarming! Det 

er forbudt å ta hunden 

direkte fra bil eller pause 

rett ut i full galopp og brå 

bevegelser, uten opp-

varming. 

•  Sørg for at hunden holdes 

slank hele året, for minst 

mulig belastning på ledd!

•  Gi hunden myke ligge-

underlag og varmedekken 

ved behov

•  Massasje, fysioterapi og 

kiropraktikk av kvalifisert 

personell kan være bra

•  Ettersom noen hunder er 

mer arvelig belastet enn 

andre, kan det være lurt å 

sjekke at foreldredyr ikke 

lider av predisponeren-

de sykdommer før man 

kjøper valp

•  Ta kontakt med veterinær 

dersom du ser tegn som 

kan tyde på artrose hos 

hunden din

Røntgenbilde av normale tåledd. Røntgenbilde av tåledd med betydelige artroser.

Røntgenbilde av normale ryggvirvler i bakpart.

Røntgenbilde av betydelige artroser («spondylose») i bakpart.
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Positiv energi 

Tynset

Legg turen innom Circle K 
før du drar til fjells!
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Sommertreff Savalen 23.–24. juli

Det er sommer og igjen klart for et av årets høydepunkt, 

 nemlig ØFHK sitt sommertreff på Savalen. Programmet var 

proppfullt med flere aktiviteter og utstilling begge dager.  

I år var det Sando Hundesenter som kom for å dele av sine 

erfaringer og kunnskaper. De stilte med 4 instruktører. 

Hele helgen startet med foredrag på fredag, med påføl-

gende praksis ute. Hele 40 hunder deltok i dressur-ringen. 

Etter litt teori og praksis, samlet mange seg rundt grillen for 

sosialt samvær. Her ble det god stemning, mye latter og fine 

diskusjoner.  

Lørdag var det mange aktiviteter ... både utstilling, intro-

duksjon i fjellet, skyting på lerduebanen og apportbevis. 

Sando Hundesenter stilte med instruktører som ledet an i  

fjellet. Dette var både morsomt og lærerikt.  

Vi vil takke Per Østigård som igjen stilte som instruktør 

på lerduebanen. 9 deltakere fikk prøve seg, og det ryktes at 

det gikk veldig bra.  

På apportbeviset stilte 9 hunder, vi takker dommer  

Marianne Steenland.  

Da kvelden kom var det tradisjonen tro på tide med speke-

mat, god drikke og gode historier. 60 stykker deltok, og det 

ble en veldig fin kveld.  

Søndag fortsatte i samme stil som lørdag, noen dro til fjells 

mens andre ble igjen på utstillingen.  

En stor takk til alle som deltok og gjorde dette til en super 

helg! Vi sees til neste år!  Spesiel takk til alle som bidro, ingen 

nevnt ingen glemt!  

 

Jostein Østvang, 

leder AU

Instruksjoner ved Sando Hundesenter.

Spekematmiddag på lørdag.
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Spekematmiddag.

Instruksjon ved Børre Børresen.

Instruksjoner.

Sando Hundesenter.

Koselig i fjellet.Trening i fjellet.
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Instruksjon i fjellet.

Foredrag fredag.

Hagleskyting.

Venter på apportprøve. Sjefsloddselger Trond.

Trening.

Sando Hundesenter.

Klar for avmarsj.
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Utstilling Savalen 2022
I forbindelse med sommertreffen ble det i år utstilling over to 

dager. Ser samme tendens som da vi hadde utstillinga i Foll-

dal sammen med Folldal JFF at lørdagen gir flere påmeldinger 

enn søndag.  

Etter to år med korona var det spennende å se om Sava-

len-utstillinga fortsatt var populær.  Vil si at det totalt sett ble 

bra antall påmeldte. 96 på lørdag og 68 pluss på søndag. 

I tillegg var det 11 valper på søndag.  

Det å ha utstillinga sammen med sommertreffen, og på 

nettopp Savalen, gjør nok sitt til at vi har relativt bra med del-

takere sammenlignet med en del andre.  

Hadde også Barn og Hund på lørdag med mange flinke 

på både to og fire bein. 

Nok en gang må vi si at værgudene var på vår side, noe 

som sammen med våre eminente arbeidere i ringene borger 

for fornøyde deltakere.  

Våre to dommere Arnstein Hagen og Marianne Holmli, 

sammen med ringsekretærene Kristin Gustafson og Eli Haller, 

styrte ringene stødig og sikkert. Disse fikk mange gode tilba-

kemeldinger fra deltakerne. En stor takk til dere. 

At deltakerne får en god forklaring i ringen for hva dom-

meren legger i bedømmelsen og premiegraden blir satt pris 

på. 

Vi gratulerer alle med premiene sine og her er årets resul-

tater fra BIS-ringene: 

Best in Show lørdag 
1.  BIS - NO49403/14 - C.I.B NORD UCH N SE VCH BH 

    EUJW-15 NJV-15 NV-17 DKV-18 

    NV-19-20 Skarsemsløkkja's Larris 

2.  BIS - NO33990/17 - C.I.B N DK SE UCH DKV-19 

    NV-19 Valera's Isa 

3.  BIS - NO39458/20 - Vanity Gautier 

4   BIS - NO51301/20 - Rugdelias Åln Happy 

 

Best in Show søndag 
1   BIS - Vorstehhund Strihår - C.I.B NORD UCH N SE VCH 

    BH EUJW-15 NV-17 DKV18 

    NV-19-20 Skarsemsløkkja’s Larris 

2.  BIS - Breton - NJV-21 NV-21-22 HEW-21 FIV-21 

    Isvinds Havana Passion 

3.  BIS - Engelsk Setter - C.I.B N DK SE UCH DKV-19 

    NV-19 Valera’s Isà 

4.  BIS - Gordon Setter - Åens A Zlatan 

  

Best in Show valp søndag 

1.  BIS - Engelsk Setter - Follsjøen’s Kaisa 

2.  BIS - Vorstehhund Strihår - Rampejegerns Sarek 

3   BIS - Pointer - Sølenriket’s E-Winter 

4.  BIS - Ungarsk Vizsla Korthåret - Melodyhouse Timea 

 

Ansvarlig for årets utstilling var leder Ragnar Alander og 

Linn Iren Humlekjær. 

En stor takk til dere samt frivillige som bidro til at det ble 

en god gjennomføring. 

Noen av de som ble premiert.
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Noen av de som ble premiert.
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Tegning: 
Helge Ness

Noen av de som ble premiert.



Sommersamlinga 2023

Jeg gleder meg veldig til å komme på sommertreffet til Øster-

dalen Fuglehundklubb og er klar til å holde både foredrag og 

kurs for dere. 

 

Om meg: 

Jeg heter Ida Sollie og det er jeg som driver HUNDELIV, et 

kurs og kompetansesenter som spesialiserer seg mot fugle-

hunder og ettersøk. Jeg har drevet aktivt med trening og prø-

ver siden 2010. Interessen for jakt og hund startet med engelsk 

setter, men det var de strihårete vorstehere som dro meg inn 

i prøvesporten. Jeg har fått gode resultater på jaktprøve, spor- 

og apportprøver med alle hundene mine, og har oppnådd 

flere championat. I 2017 fikk jeg sølv i VM for stående fugle-

hunder med Haldor. 

 

Metodene jeg bruker faller under treningsfilosofien som 

kalles belønningsbasert fuglehundtrening. Den største for-

skjellen mellom tradisjonell trening og belønningsbasert tren-

ing ligger i grunntreninga av hunden. I tradisjonell hunde- 

trening kommer kravfasen veldig sent, mens når du trener be-

lønningsbasert er du opptatt av at hunden skal gjøre rett fra 

starten. Når du legger opp til rett adferd fra begynnelsen av 

vil du mest sannsynlig ikke komme i de samme situasjonene 

som du kanskje gjør ved en annen treningstilnærming. Ved å 

benytte kloke og gode treningsmetoder bygger du opp hun-

dens egenskaper slik at den blir rustet til å håndtere utford-

ringene den vil møte i hverdagen og på jakt. 

 

Jeg legger også ved en QR-kode som er linket til en pod-

castepisode som ellers bare er tilgjengelig for mine kursdel-

tagere. Skan den med mobilen, så kommer du til episoden. 

Slik kan du bli kjent med meg og min måte å jobbe på. 

Helt valgfritt, selvfølgelig. 

 

Dette handler om: Ettergang er et av de heiteste gtemaene 

når det kommer til fuglehunder. Det er en dressursak veldig 

mange har problemer med og som veldig mange ikke helt for-

står hvordan man skal trene. Hva gjør man med ettergang når 

man allerede har en hund som jager? Hvordan kan mjeg få 

kontroll på det? Kan jeg få kontroll på det?
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Foredrag og kurs ved Ida Sollie
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Hils på engelsksetteren Saga 

Her er hun 15 uker gammel, og for første gang i rypefjellet. 

Etter to solfylte novemberdager i hælene på mor Inka over 

moserabbene ved Fallningsjøen på Kvikne har jeg fått trua på 

at det kanskje kan bli skikkelig fuglebikkje av valpen.  

For fram til denne turen har de første ukene handlet om 

noe helt annet. Å venne seg til sitt nye liv i Ottestad.  

Men la oss begynne med det første først.  

Pappa og leder i fuglehundklubben, Arnfinn, har bedt 

journalist-sønnen skrive noen velvalgte linjer om hvordan det 

er å være førstegangs fuglehundeier. Det er både fryktelig  

enkelt, og veldig vanskelig på en gang. 

I familien, som består av kone Mari og barna Ella (11) og 

Eskil (9), har det med ujevne mellomrom de senere åra vært 

mast om hund. Far i huset har vært lunken. Drømmebikkja til 

damene i huset var engelsk bulldog. Jeg så ikke helt nytten, 

og det ble heldigvis med tanken.  

 

Derfor ble det fuglehund 

Selv om jeg tok Jegerprøven som 16-åring i 1999 og interessen 

for jakt alltid har vært der, men jeg har ikke vært den som har 

tråkka flest mil i rypefjellet siden den gang. Det har blitt med 

noen sporadiske turer enkelte år. Tida har ikke strukket til, og 

jeg har prioritert andre interesser.  

Så kom covid. Jobben sendte oss på hjemmekontor, alle 

aktiviteter for barna ble stanset og for første gang på 10 år satt 

familien på fire og kjedet seg. I samme periode snakket  

fatter’n og Gunn om at de vurderte valper på Inka, som jeg 

og familien de siste årene har hatt mye glede av. Både som 

hundepassere, og på jakt. Inka er utmerket familiemedlem, og 

en strålende viltfinner.  

Samtidig som Finn- og NKK-søkene på valpekull ble sta-

dig hyppigere vokste tanken om å skaffe seg valp fram. Mari 

er vokst opp med gordon setter. Barna kunne også akseptere 

en engelsk setter i stedet for en engelsk bulldog – ikke at de 

hadde noe valg. Jeg satte ultimatum. Engelsk setter eller ikke 

noen bikkje.  

Vi skaffet oss aldri valp i perioden hvor verden var ned-

stengt og viruset kjedet livet av oss.  

Saga, familiens første fuglehund

I RYPEFJELLET: Da november viste seg fra sin beste side dro vi til Kvikne og fikk våre første skikkelige dager i rypefjellet. 

Foto: Jan Morten Frengstad

FAMILIEN: Ella, Mari, Eskil og Jan Morten. Foto: Privat



Heldigvis.  

For det var en falsk hverdag. Vi hadde ledig tid som vi 

aldri får igjen. Hverdagen kom tilbake; fotballtreningene,  

styremøtene, oppmøte på kontoret, festene og turene.  

Utpå vårparten hadde vi likevel bestemt oss. Fattern og 

Gunn hadde bestemt seg for å sette et kull på Inka. Og vi 

hadde fått en unik mulighet til å få en valp fra kullet, vi fikk 

velge først og vi kunne følge valpen tett fra dagen den ble 

født.  

Løpetida ble anslått til å komme i mars/april. Perfekt.  

Valpehenting midt i sommerferien.  

Men riktig så forutsigbar var ikke løpetida.  

Ukene kom og gikk, men telefonen fra Kvikne om at hun 

var klar for å pares lot vente på seg. Ikke før i juni var det klart 

for paring. For oss betydde det fødsel i starten av august og 

valpehenting i starten av oktober. Vi revruderte nok et lite 

øyeblikk da vi så på kalenderen for høsten – hcokeyturnering 

der og fotballtrening her. Tippelagstur med gutta var også  

allerede bestilt.  

Men vi var jo egentlig klare. Så vi startet på jobben med å 

forberede oss til å bli førstegangs fuglehundeiere.  

 

Nysgjerrighet og kunnskap 

Som med alt annet starter du hos Google når du skal lære deg 

noe nytt. Jeg kunne nesten ingenting, men liker ikke å gjøre 

ting halvveis, så når valget var tatt bestemte jeg meg raskt for 

å søke kunnskap, og lære av folk som kan.  

Google-søkene la jeg raskt bort. Forum med anonyme  

eksperttips om hundetrening, oppdragelse og dressur fant jeg 

fort ut at det bare er å holde seg langt unna. Der inne krangles 

det så tastene spruter, og ytterlighetene går sin seiersgang.  

Heldigvis fant raskt fram til boka «Dressur av jakthunder» 

fra Norges Jeger- og Fiskerforbund. Og fra Siri Strømmevold 

på Tynset bokhandel fikk jeg et velment råd med på kjøpet:  

– Jeg har vært litt for sløv med innkalling. Ha fokus på det, 

anbefalte Siri.  

Jeg noterte det bak øret, og tenker stadig på Siri sine ord 

når jeg i dag trener med Saga på jordene i Ottestad.  

Boka var gull verdt, og anbefales på det varmeste. Der 

skrives kapitler om prinsipper i opplæring, om å skaffe seg 

hund, utvikling, observasjon, adferd, samarbeid, innlæring, 

øvelser og trening. Boka har blitt et lite oppslagsverk. Et sted 

jeg kan søke tilbake til for informasjon og kunnskap. Ikke nød-

vendigvis noen fasit, men en rettesnor på hvordan jeg skal få 

til grunndressur av valpen og etterhvert unghunden.  

Jeg er glad i podkaster. Et utmerket format, og det eneste 

man kan bruke mens man gjør andre ting – går tur, kjører bil 

eller tar oppvasken. Et raskt søk i iTunes gjorde at jeg fant 

podkasten «Fuglehundfolk» med Bjørn Strandvik, Magnus 

Sveen og Espen Ferbu. Erfarne karer med masse på hjerte, og 

som brenner for å formidle og lære bort.  

Jeg hører fortsatt på «Fuglehundfolk». Nå sist med Anders 

Ramtvedt Næsset fra Øversjødalen om hundehold, lederskap 

og hunder i flokk.  

Jeg er selektiv i episodevalgene, og lytter mest til de som 

omhandlet valper og unghunder. Er ikke mer systematisk enn 

at jeg har forsøker å la hukommelsen gjøre jobben, men tror 

at en slik type input rett i øret er verdifull og kan hentes fram 

i situasjoner hvor du har behov.  

Jakta høsten 2022 prøvde jeg å suge til meg kunnskap. Det 

var regntunge dager på Kvikne jaktdagene vår, men både fat-

tern og Per K. Evensen fikk mye «hvorfor» denne helga. Jeg 

tok med meg Felix til Per ut på en to-timers-tur alene en av  

dagene. Rett og slett for å kjenne på å føre hund alene i fjellet. 

Vi fant ikke rypa i regnet, men det var en fin tur og viktig  

erfaring.  

Jeg har meldt meg inn både Østerdal Fuglehundklubb og 

Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. Vært på foredrag 

med Mette og Asgeir Bjørklund fra Kennel Balbergkampen. 

Flinke folk, masse å lære og fine møter med andre fra miljøet.  

 

Dette er viktigst for oss 

Jeg har klare ambisjoner for mitt hundehold.  

Først og fremst er Saga familiens hund. Det er ikke noe  

soloprosjekt hvor far skal lage en jaktmaskin. Hunden må rett 

og slett fungere sammen med familien.  

Dernest ønsker jeg meg en god tur- og jaktkompis. I stort 

betyr det at jeg får til en hund som finner fugl, er frisk, sprek 

og har glede av å være med på tur.  

Men i tillegg har jeg lyst til å prøve å perfeksjonere  

momenter som gjør at jeg kan få prøvd Saga i jaktprøver. Jeg 

har med interesse fulgt med på konkurransedelen av fugle-

hundhold det siste året, og fått en forståelse for alt arbeidet 

som legges ned bak en UK, AK eller VK-premiering.  

Men det vil ikke være avgjørende for om jeg om 10 år ser 

med glede tilbake på årene med Saga. De to første vil telle mer.  

 

HJEMKOMSTEN: Mari kommer hjem til Ottestad med Saga for 

første gang. Stor stas for Ella og Eskil. Foto: Jan Morten Frengstad
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Jeg synes en nabo her i Ottestad sa det godt da jeg fikk 

kjennskap til at han hadde engelsk setter og drev aktiv med 

fuglejakt og jeg spurte om han stilte på jaktprøver.  

– Bikkja mi er en strålende viltfinner, men jeg får den ikke 

til å være rolig i oppflukt, og den går etter. Jeg trenger ikke at 

en dommer forteller meg det. Det vet jeg, sa han lakonisk. 

 

De første ukene 

I skrivende stund har vi hatt Saga hos oss i snart 10 uker. Ti 

uker fylt med glede, frustrasjon, progresjon, rampestreker, 

pissing inne, usikkerhet, bekymringer og oppturer.  

Vi prioriterer grunndressur, og gode turer i nærområdet. 

Saga er en flott hund, har godt lynne, er både rolig og ener-

gisk. 

 

 

 

Jeg legger ikke skjul på at vi synes de første månedene har 

vært krevende, og slik vil det sikkert fortsatte, men vi har  

prioritert bort en del annet for å sette av tid til både trening 

og bli kjent med vårt nye familiemedlem.  

Vi har i alle fall lagt ut på en svært spennende reise, så får 

vi se hvor den ender.  

Ta gjerne kontakt for en hundeprat. Det er mye jeg lurer 

på …  

 

Jan Morten Frengstad 

JAKTHØST: Inka fikk noen timer valpefri og jaggu falt ikke rypa 

for den nybakte mor. Foto: Arnfinn Frengstad

4 UKER: Vi var så heldige å få velge valp fra kullet først. Valget var 

ikke vanskelig. Saga ble med oss hjem. Foto: Jan Morten Frengstad

TUR: Vi prioriterer gode turer i nærområdet. Her fra skogen på Tan-

gen, og en liten hvilestund i lyngen. Foto: Jan Morten Frengstad

DET FØRSTE MØTET: Saga og Ella. Foto: Jan Morten Frengstad



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.
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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
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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 23

Jubileumscupen sponses av BEU: 
 

Flotte premier! 

Første mulighet til å sanke poeng er på Bjørn Plassgårds Minneløp.
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Dalsbygda Jaktlag SA
Meierigarden
2552 DALSBYGDA

Epost: post@dalsbygdajaktlag.no
Mobil: 952 02 504

Foto: A. Nyaas

Dalsbygda Jaktlag SA forvalter all jakt 
og fangst innen Dalsbygda private 
grunneierområde. 
Forvaltningsområdet er på 350 700 dekar med  
løvskog og fjellterreng.

Vi tilbyr jakt på rådyr, villrein, hare, rype, skogsfugl og bever.  
I januar 2023 gjennomfører vi anbudskonkurranse på våre 
utleiefelt, det er 7 rype-terreng som skal leies ut på 5-års kon-
trakter. Vi har også 3 rype-terreng hvor det selges 5-dagers 
kort for jakt i september, samt dagskort for jakt i oktober. 
 
Vil du vite mer, delta i anbudskonkurransen, eller søke om jakt hos oss? 
-    se våre websider www.dalsbygdajaktlag.no for mer informasjon, 
     eller send en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no  
-    se www.inatur.no og søk på Dalsbygda.  
 
Vær OBS på at anbudskonkurransen gjennomføres i januar, og at 
søknadsfristen for annen jakt er 28. februar for fuglejakt, 
og 31. mars for all annen jakt.



Dalsbygdaprøva 2022
Til sammen hadde vi mottatt 511 påmeldinger før fristens 

utløp. 

Med plass til kun 98 hunder pr dag så havnet mange på 

venteliste. Det viser seg at vi ikke trenger å reklamere for å 

fylle opp partilistene. Dalsbygda og Dalsbygdaprøva sitt re-

nomme som rypemekka ordner dette helt på egen hånd.  

Når det diskuteres på forum og i blader at det burde ses 

på muligheten for å flytte NM arrangementene på høst til våre 

områder, forstår vi hvorfor. Vi sliter ikke med rypebestanden 

i Dalsbygda. Heller ikke i år var det mange hunder som reiste 

hjem uten å ha fått minst en sjanse på fugl.  

Fin blanding av erfarne og nybegynnere gjør at det blir 

god stemning på prøven og i partiene. Vi hadde to dommere 

på mange partier i år, mye på grunn av rypebestand, men 

selvsagt også for at de kan ta vare på alle deltagerne. 

 

 

Vi hadde 7 partier hver dag, og det ble 47 premierte hun-

der. Som normalt mye ryper i fjellet, selv om det nok var noe 

lengre mellom kullene i år.  

Lørdag kveld ble det arrangert jegermiddag på Kølbua. 

Mange påmeldte, god mat, spennende trekning av loddsalg 

samt premieutdeling til premierte hunder lager en god stem-

ning.  

Tusen takk til Dalsbygda jaktlag, Dalsbygda næring og ut-

vikling, grunneiere, dommere og andre som bidro til prøven.  

Vel møtt neste år! 

 

Prøveleder: Per Kristian Evensen 

Prøvesekretær: Yngve Solberg 

Dommeransavarlig: Marianne Steenland  

Sekretariat: Kasper Slettan, May Torill Horten, Kristina Horten, 

Hilde Dalen Jordet, Randi Nyvoll Negård.  
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Dalsbygda 3.–4. september 2022 

DAG 1 

 
Kl      Regnr.                 Rase – Hundens navn                                                                Eier/fører                        Premie 

                                      (Mors navn / Fars navn)                                                                                                               

UK      NO59619/20          Gordon Setter - Femundhunds Clio                                                       Reiten, Eivind                                 1 
                                             (Femundhunds Sensi / Rørosviddas Ante)                                          Østmo, Knut                                      
UK      NO41721/21          Engelsk Setter - Falkbergets Hera                                                          Remen, Bjørn E                               1 
                                             (Fageråas Stella / Klimpan's Roscoe)                                                    Remen, Bjørn E                                  
UK      NO63224/21          Engelsk Setter - Brennvola's Jorunn Ø.                                                  Waage Tronslien, Torgeir              1 
                                             (Femundsmarkas Gunhild Sundet /Neverbuas TR NonStop Bajas)    Waage Tronslien, Torgeir 
UK      NO34698/21          Irsk Setter - Rypebua's Glory                                                                  Eidsmo, Jon Olav                           1 
                                             (RYPEBUA's Cortina Lotus / «U S» Best)                                             Eidsmo, Jon Olav                              
UK      NO62315/20          Irsk Setter - Låg-Gia's MN Gia                                                                Meås, Jøran                                     2 
                                             (Lyngtrollas Si Madam Mim / Bålholmen's TT Nordavind)             Nilsen, Roger Sørheim                     
UK      NO32814/21          Engelsk Setter - Hallingnatten's Dawn                                                  Ølstad Steenland, Marianne         2 
                                             (Sørhaugliens Mercy / Langsåbakken's Fenris)                                   Ølstad Steenland, Marianne            
UK      NO36555/21          Vorstehhund Korthåret - Lundehøgda's Nova                                     Stalsberg, Torbjørn                         2 
                                             (Kongstorp's Lillyhammer / Høgdalia's GNT Texas)                         Stalsberg, Torbjørn                            
UK      NO54867/21          Engelsk Setter - Budalfjellets Biena                                                        Pedersen, Per Thore                       2 
                                             (Seterfjellet's bare Thea / Synnerdalens Skrubb)                                 Pedersen, Per Thore                          
UK      NO51410/21          Pointer - Sørelva's Lady be good                                                            Schjøth-Waaler, Erik                         
                                             (Gamekeeper's R C Braekhus / Affern's Solo)                                     Schjøth-Waaler, Erik                         
UK      NO35648/21          Engelsk Setter - Køtabekken's Spot On                                                 Holden, Thomas                             2 
                                             (Rotåa's Lilo / Royaluras P-Zero)                                                          Holden, Thomas                                
UK      NO50439/21          Vorstehhund Korthåret - Rampen's YLE Gøyal                                   Kirkeby, Kristin                              3  
                                             (RAMPEN's Tae Ellevill / Caput Altum Lektor)                                 Kirkeby, Kristin 
UK      NO33421/21          Gordon Setter - Femundhunds Fix                                                        Berg, Nils                                         3 
                                             (Femundhunds Sanni / Zettertjärns Kezo)                                           Riise,Berit Johanne                            
UK      NO62533/21          Vorstehhund Strihåret - Tolvmilskogens Gull                                      Stueland, Svein (vet)                      3 
                                             (Bjørk / Aguero Av Brandsegg Søndre)                                                Stueland, Svein (vet)                         
UK      NO52840/21          Gordon Setter - Junkerens TH Sako                                                       Ovesen, Kåre                                   3 
                                             (Junkerens Tuva I I / Gullura's Hiro)                                                    Kåre Ovesen                                       
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Kl      Regnr.                 Rase – Hundens navn                                                                Eier/fører                        Premie 

                                      (Mors navn / Fars navn)                                                                                                               

UK      NO36389/21          Vorstehhund Strihåret - Tiurheimens Taiga                                          Lereng, Trond                                 3 
                                             (Rostadalens Tyri / Brå)                                                                           Lereng, Trond                                    
AK      NO47403/17          Gordon Setter - Svartkulpens NH Natasja                                            Kultom, Kai                                     1 
                                             (Bjørklitoppens Nora / Åens Harry)                                                     Kultom, Kai 
AK      NO42484/20          Engelsk Setter - Grosetlia's Mio                                                              Kojedal, Øystein                             1 
                                             (Tiurfoten's Thelma / Rotåa's Topper)                                                  Kojedal, Øystein                                
AK      NO58636/18          Gordon Setter - Lexi                                                                                 Melheim, Trine                               1 
                                             (Krutrøykens Fia / Rørosviddas Nitro)                                                 Melheim, Trine                                  
AK      NO34923/19          Engelsk Setter - Sørbølfjellet's Sarek                                                      Tomta, Torgrim                               1 
                                             (Sørbølfjellet's Iphigenie / Østheia's Pep av Sørbølfjellet)                 Tomta, Torgrim 
AK      NO53481/19          Vorstehhund Korthåret - Masterbakken's AEO Noor                         Knudsen, Trine Økseter                2 
                                             (Huldremyras Bkp Eris / Jokilakian Oami)                                          Knudsen, Trine Økseter                   
AK      NO33292/20          Engelsk Setter - Valera's Tina                                                                  Kjellstrøm, Ragne                           2 
                                             (Valera's I M Røsslig / Valera's Floki)                                                    Steen, Petter                                       
AK      NO44710/20          Engelsk Setter - Neverbuas OT Bivdi                                                    Humlekjær, Linn Iren                    3 
                                             (Neverbuas TR Ona / Rotåa's Topper)                                                  Humlekjær, Linn Iren                       
AK      NO38668/13          Vorstehhund Strihåret - Pladsfjellets Gustav                                        Nyaas, Leif                                      3 
                                             (Pladsfjellets Freke / Gallokåsen's Lbengel)                                         Nyaas, Leif                                         
AK      NO30156/20          Engelsk Setter - Royaluras Q-Z                                                               Skramstad, Åge                              3 
                                             (Royaluras O-pippa / Nyheimgutens Xavier)                                     Skramstad, Åge 
 

 

Dalsbygda 3.–4. september 2022 

DAG 2 

 
Kl      Regnr.                 Rase – Hundens navn                                                                Eier/fører                        Premie 

                                      (Mors navn / Fars navn)                                                                                                               

UK      NO32814/21          Engelsk Setter - Hallingnatten's Dawn                                                  Steenland, Marianne Ø.                1 
                                             (Sørhaugliens Mercy / Langsåbakken's Fenris)                                   Steenland, Marianne Ø.                   
UK      NO34080/21          Gordon Setter - Rørosviddas Chili                                                         Gullikstad, Steffen                         1
                                             (Rørosviddas Miss Tia / Lilleskogens Wayne)                                     Gullikstad, Steffen                            
UK      NO62533/21          Vorstehhund Strihåret - Tolvmilskogens Gull                                      Stueland, Svein (vet)                      2 
                                             (Bjørk / Aguero Av Brandsegg Søndre)                                                Stueland, Svein (vet) 
UK      NO38434/21          Gordon Setter - Skogmorabbens UD Black Lady                                 Wålberg, Jan Erik                           2 
                                             (Grasbekkåsens Rb Ulla / Hubertus Noble Draco)                             Wålberg, Jan Erik                              
UK      NO56449/20          Engelsk Setter - Løvenskarets Zorro                                                      Haltvik, Hugo                                 2 
                                             (Løvenskarets Rihanna / Gaupeskaret's Specter)                                Haltvik, Hugo                                    
UK      NO47446/21          Gordon Setter - Tiurskallens Diva                                                          Johansen, Kai                                  2 
                                             (Tiurskallens Aya / Rørosviddas Linus)                                               Johansen, Kai                                     
UK      NO36555/21          Vorstehhund Korthåret - Lundehøgda's Nova                                     Stalsberg, Torbjørn                         2 
                                             (Kongstorp's Lillyhammer / Høgdalia's GNT Texas)                         Stalsberg, Torbjørn                            
UK      NO34088/21          Gordon Setter - Rørosviddas Rush                                                         Sæter, Olav                                      2 
                                             (Rørosviddas Miss Tia / Lilleskogens Wayne)                                     Sæter, Olav                                         
UK      NO38893/21          Breton - Milli II frå Sylvhødn                                                                  Hartvedt, Sveinung                       2 
                                             (Svarte-Maya frå Sylvhødn / Rambo II De Casa Ato)                        Hartvedt, Sveinung                          
UK      NO62315/20          Irsk Setter - Låg-Gia's MN Gia                                                                Meås, Jøran                                     2 
                                             (Lyngtrollas Si Madam Mim / Bålholmen's TT Nordavind)             Nilsen, Roger Sørheim                     
UK      NO50020/21          Engelsk Setter - Gumpefjellet's Bris                                                       Ellevold, Kristin                             3 
                                             (Gumpefjellet's Frida / Langsåbakken's Fenris)                                  Ellevold, Kristin                                
UK      NO50443/21          Vorstehhund Korthåret - Rampen's YLE Bacchus                               Seeberg, Johanne Sverresdtr.        3 
                                             (RAMPEN's Tae Ellevill / Caput Altum Lektor)                                 Tangen, Daniel Steensen



UK      NO30402/21          Engelsk Setter - Lærke                                                                             Sletten, Sven                                    3 
                                             (Håkåstjønnas Alma / Tronfjellet's Solan)                                            Sletten, Sven                                       
UK      NO32199/21          Pointer - Furukollen's Silver-Pigeon                                                      Engen, Kjersti Roland                    3 
                                             (FURUKOLLEN's Beretta Diamond / Hund)                                      Engen, Kjersti Roland                       
UK      NO49998/21          Irsk Setter - Veslefallets HL Hydra                                                         Bråthen, Tilde Helene Jahr            3 
                                             (Norrsetter SA Herrera / Red Dubliner EFS Lurifaks)                       Rønning, Rune                                   
UK      NO63222/21          Engelsk Setter - Brennvola's Kiara                                                         Carlsen, Rune                                 3 
                                             (Femundsmarkas Gunhild Sundet / Neverbuas TR NonStop Bajas)      Carlsen, Rune 
UK      NO46531/21          Engelsk Setter - Femundsmarkas Tiril                                                   Hanne Elisabeth Myhre                3 
                                             (Femundsmarkas Aya / Ferdesmyras B Lily White Haltia)               Odd Harald, Sundet                         
UK      NO59627/21          Engelsk Setter - Naustbergets Caro                                                        Tømte, Erik                                      3 
                                             (Naustbergets Vilmas Vilje / Valera's Hi-Strå)                                     Tømte, Jonas Lunsæter                     
UK      NO46669/21          Breton - Kvikksteps E - Pixie                                                                   Løken, Morten                                3 
                                             (Kvikksteps B-mon Amie / Anj's Ohio Hellion)                                  Løken, Morten                                   
AK      NO49810/19          Engelsk Setter - Sætermoen's Odin                                                        Engen, Andreas                              2 
                                             (Sætermoen's Tira Th / Valera's Hi-Strå)                                              Næsset, Anders Ramtvedt               
AK      NO57548/17          Pointer - Lohnbakkstuen's Lady                                                             Ryen, Rune                                      3 
                                             (Sussi / Fjellrypas Lj Ross)                                                                      Ryen, Rune                                         
AK      NO42382/17          Engelsk Setter - Femundsmarkas Aya                                                   Sundet, Odd Harald                      3
                                             (Femundsmarkas Perle / Giddes J Tarra)                                             Sundet, Odd Harald 
AK      NO53481/19          Vorstehhund Korthåret - Masterbakken's AEO Noor                         Knudsen, Trine Økseter                3 
                                             (Huldremyras Bkp Eris / Jokilakian Oami)                                          Knudsen, Trine Økseter 

Dommerarbeid.
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Godkjent fuglearbeid.



39
post@fuglehundklubben.no

Lunsj i fjellet.

Fra parti.
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Venter på å få slipp.

Ros etter godkjent fuglearbeid.



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

  

Hovedkontor på Tyn-
set og montører/- 
lærlinger med opp-
møteplass både i  
Rendalen, Folldal og 
Tolga. 
 

V�re 35 ansatte 
utf¿rer arbeid 
innenfor fag-
omr�dene:   

- Sterkstr¿m / Svak-

str¿m 

- Varmepumper  

luft/luft og luft/vann 

- Aggregater / Sentralst¿vsugere 

- Solskjerming 

Fjellregionens 
ledende instal-

Ta kontakt for et 
uforpliktende tilbud!

Hovedenhet på Tynset: 
Tylldalsveien 7 
2500 TYNSET

ØFHK-
CUP 
2022
Årets vinner av Østerdal Fuglehundklubb 

sin cup for 2022 ble Kai Kultom med GS 

Svartkulpens Natasja. 

Natasja er født i 2017 og deltok i begge 

jaktprøvene som klubben arrangerte i år. 

I BPM oppnådde ekvipasjen en 2. AK og 

på Dalsbygdaprøva ble det en 1. AK. Det 

holdt til seier med 18 poeng. 

Klubben gratulerer, og et velfortjent 

gavekort på kr 8 000,- tilfalt årets vinner. 

Hovedpremien er sponset av BEU – Bolig 

og Eiendomsutvikling v/ Paal Gunder-

sen. En stor takk til BEU! 

 

Arnfinn

Kai Kultom                                Svartkulpens Natasja                 NO47403/17           1          7                                 1          9         18 

Sven Sletten                               Lærke                                            NO30402/21            1           6         1          3        1          5        17 

Ove Eide                                    Skarprøets Poppo                       SE21492/2018         1         10         1                                 5        17 

Åge Skramstad                         Royaluras Q-Z                             NO30156/20            1           7                                1          6        15 

Marianne Ølstad Steenland    Hallingnatten's Dawn                NO32814/21                                    1          5        1          7         14 

Trine Økseter Knudsen           Masterbakken's Aeo Noor         NO53481/19                                    1          5        1          7         14 

Eldri S. Kjørren                         Red Dubliner EFS Lurifaks       NO34808/18            1          13                                                       14 

Linn Iren Humlekjær               Neverbuas Ot Bivdi                    NO44710/20                                    1          5        1          6         13 

Jan Terje Bårseth                       Bergrosas Blue Wonderful         NO46294/16            1          11                                                       12 

Erik Tømte                                 Naustbergets Caro                      NO59628/21                                    1          5         1          5         12

               Eier                              Hund                   Regnr.
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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!



Treningshelg Tolga Østfjell 13.-14. august

Hvert år arrangerer ØFHK treningssamling på Tolga Østfjell. 

Vi vil takke Tolga utmarkslag og Tolga kommune som gjør det 

mulig for klubben å ha en treningssamling på slutten av au-

gust. Et fint, lettgått og oversiktlig terreng til å kunne trene 

hund i. 

 

Jeg var så heldig som fikk muligheten til å lede denne sam-

lingen etter at jeg hadde tatt FKF’s instruktørutdanning fase 

2.  Samlingen skulle være som det har blitt i de siste årene ret-

tet mot unghunder og nybegynnere. Jeg må innrømme at det 

var litt skummelt være den som skulle ha ansvaret, men med 

gode hunder og flinke førere var det ingenting å grue seg til. 

Målet for helga var at alle hundene, samt førere skulle sitte 

igjen med noen gode erfaringer og ny kunnskap. Været var 

varmt og tørt som gjorde det vanskelig for unghundene å 

finne fugl. Vi startet helga med en liten prat, hva vi kunne for-

vente og hva målene for den enkelte for helga var.  

Selve opplegget kjørte vi som vi skulle ha gått en jakt-

prøve. Vi slipte 2 og 2 hunder, der alle fikk lik slipptid. Etter 

hvert slipp tok vi en kjapp oppsummering.  

Noen var helt ferske hundefører som aldri hadde vært 

med på noe som dette, andre hadde hunder de ønsket skulle 

få erfaring med å jakte med andre hunder.  

Alle hundene jobbet godt gjennom hele helga og alle 

hadde en god progresjon.  

 

Jeg koste meg veldig og jeg håper alle som var med, er 

enig om at det var en fin helg.  

Takk for tilliten!  

 

Jostein Østvang 

Instruksjoner i fjellet.

– MItt første kurs / oppdrag som instruktør i fjellet

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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Tlf. 62 48 06 00 
E-post: tynsethotel@gmail.com

Kjem ’n te’ Tynset, så trivs ’n!

 

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: epost turist@vingelen.com 
eller telefon 47 92 11 87  
Booking via inatur.no 
Søk etter Bjønntjønnan og Koversjø-
hytta (begge med båt inkludert),  
Gjersjøhytta eller Bratthøhytta.  

Jakt i Vingelen 

Vingelen selger rypekort på 
fire jaktfelt. Info om feltene 
og kart finnes på 
www.vingelen.com.  
Det selges også jaktkort på 
hare, skogsfugl og rådyr i  
Vingelen. Besøk inatur.no for 
mer informasjon. 

Foto: Vingelen Turist 

Foto: Bernt Østhus 



For å delta i konkurransen om Årets Hund 2023 må du være med-

lem i klubben og hunden må ha deltatt på enten jaktprøve og/eller 

utstillingen til ØFHK. Merk at det er nye regler fra i år. 

Den enkelte må selv melde inn resultater for sin(e) hund(er). 

Det er kun resultater som er oppnådd i 2022 som gjelder. Den eller 

de som har dømt på noen av våre arrangementer er også kvalifisert 

til å delta. Frist for innsending av resultater er 30. november. 
 

Følgende resultater kan meldes inn: 

•  Jaktprøver AK, UK, VK 

•  Klubbmesterskapet 

•  Cacit og ærespremie, skog 

•  CK 

•  Premiering i finale/semifinale 

•  Premiering i høystatusløp finale/semifinale 

•  Utstillingspremie 
 

Statutter: 

Hunden(e) må være utstillingspremiert og ha deltatt på enten Dals-

bygdaprøven, Bjørn Plassgårds Minneløp og/eller utstillingen på 

Savalen. Det gis 1 poeng for excellent/very good i ØFHKs utstil-

ling. 

 

Jaktprøver UK: 

•  1. premie 5 poeng 

•  2. premie 3 poeng 

•  3. premie 2 poeng 

Jaktprøver AK: 

•  1. premie 5 poeng 

•  2. premie 3 poeng 

•  3. premie 2 poeng 

Jaktprøver VK: 

•  1. premie 5 poeng 

•  2. premie 4 poeng 

•  3. premie 3 poeng 

•  4. premie 4 poeng 

•  5. premie 1 poeng 

•  6. premie 1 poeng 

Klubbmesterskap: 

•  1. premie UK 1 poeng 

•  1. premie AK 1 poeng 

 

CACIT og Ærespremie, 

skog 5 poeng 

CK 3 poeng

Årets Hund ØFHK

Slik melder du inn: 

•  Påmelding pr e-post til: 

    post@fuglehundklubben.no  

•  Beskriv resultatene iht listen 

    over, tidspunkt for oppnådde 

    resultater og hvor resultatene 

    ble oppnådd 

•  Skriv også hvilket arrangement 

    du har deltatt på av Dalsbygda- 

    prøven, Tolgaprøven og/eller  

    utstillingen på Savalen

Premiering 

Premieringi finale/semifinale 

hhv 3 og 2 poeng. 

 

Premiering i høystatusløp 

finale/semifinale hhv 2 og 1 

poeng. 

 

Ved lik poengsum vil alder være 

utslagsgivende – yngste hund 

går foran.
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Klubbmesterskap 2022

«Mye vær», men blide deltakere.

Vi i Østerdal fuglehundklubb vil takke leietakere og Vingelen Sameie 

for at vi var så heldig å få avholde klubbmesterskapet på Søndre Gjer-

sjøhøa i Vingelen. Vi takker også dommer Marianne Steenland og 

settedommer Anne Mette Grue som gjorde en god jobb.  Jostein Øs-

tvang stilte som skytter og kjentmann.  

 

Her kommer noen velvalgte ord fra dommer Marianne om 

dagen:  

Årets klubbmesterskap gikk på Søndre Gjersjøhøa; et flott 

terreng i Vingelen, lørdag 29. oktober. 15 hunder stilte til start 

fordelt på ung- og voksenklassene. Det ble en lang dag med 

mye vær og bra med kritthvite ryper i senhøstfarget fjell. Det 

ble ingen klubbmester i år, men det er nå engang slik på jakt 

at for å få fugl i sekken, må det skapes jaktbare situasjoner. Og 

skytter Jostein Østvang fikk ingen skuddsjanser. Men dom-

mer Marianne Steenland og settedommer Anne Mette Grue 

fikk se flere gode hunder og artige situasjoner. 

I motsetning til kvalitetsklassene på ordinære jaktprøver, 

er klubbmesterskapet en konkurranse. Hundene konkurrerer 

om å finne mest fugl først. Underveis rangeres hundene opp 

mot hverandre på søk og viktige faktorer er effektivitet, jakt-

lyst, vindbruk og samarbeid. Her følger dreieboka fra årets 

klubbmesterskap med anmerkninger og tips som ble gitt gjen-

nom dagen. 

 

 

 

 

 

Deltagerliste UK 

   1.   ES Skedoms Spot On         Jan Marius Nygård Hagen 

   2.   IS Heggelifjellets Ty           Kjersti Løvnes Vedum 

   3.   ES Tytingens P Nano         Jostein Østvang 

   4.   ES Brennvolas Jorunn Ø   Torgeir Tronslien 

 

Deltagerliste AK 

   1.   GS Jimbalayas Ulla            Rune Kjensberg 

   2.   ES Basse                               Per Kristian Evensen 

   3.   ES Hallingnattens Bilo      Bente Nilsskog 

   4.   KV Kongstorps MS Vera   Oddveig Torp Dahl 

   5.   ES Neverbuas Ullr             Roar Olsen 

   6.   IS Rapp                                Rune Sætren 

   7.   ES Felix                                Per Kristian Evensen 

   8.   ES Neverbuas Bivdi           Linn Iren Humlekjær 

   9.   Femundmarkas  

         Gunhild Sundet                  Torgeir Tronslien 

 10.   IS Ekko                                Ragnar Alander 

 11.   ES Tidevann 

         Hippie Langstrømpe         Astrid Henriksen 

 

 

 

1. runde UK 15 minutters slipptid 

Spot On mot Ty: Begge hundene starter litt ungdommelig og 

er litt opptatt av hverandre. De kommer etter hvert i gang 

med et godt søk. Ty settes over med bedre kontinuitet og ter-

rengdekning. 

 



Vi i Østerdal fuglehundklubb vil takke leietakere og Vingelen Sameie 

for at vi var så heldig å få avholde klubbmesterskapet på Søndre Gjer-

sjøhøa i Vingelen. Vi takker også dommer Marianne Steenland og 

settedommer Anne Mette Grue som gjorde en god jobb.  Jostein Øs-

tvang stilte som skytter og kjentmann.  

 

Her kommer noen velvalgte ord fra dommer Marianne om 

dagen:  

Årets klubbmesterskap gikk på Søndre Gjersjøhøa; et flott 

terreng i Vingelen, lørdag 29. oktober. 15 hunder stilte til start 

fordelt på ung- og voksenklassene. Det ble en lang dag med 

mye vær og bra med kritthvite ryper i senhøstfarget fjell. Det 

ble ingen klubbmester i år, men det er nå engang slik på jakt 

at for å få fugl i sekken, må det skapes jaktbare situasjoner. Og 

skytter Jostein Østvang fikk ingen skuddsjanser. Men dom-

mer Marianne Steenland og settedommer Anne Mette Grue 

fikk se flere gode hunder og artige situasjoner. 

I motsetning til kvalitetsklassene på ordinære jaktprøver, 

er klubbmesterskapet en konkurranse. Hundene konkurrerer 

om å finne mest fugl først. Underveis rangeres hundene opp 

mot hverandre på søk og viktige faktorer er effektivitet, jakt-

lyst, vindbruk og samarbeid. Her følger dreieboka fra årets 

klubbmesterskap med anmerkninger og tips som ble gitt gjen-

nom dagen. 

 

 

 

 

 

Deltagerliste UK 

   1.   ES Skedoms Spot On         Jan Marius Nygård Hagen 

   2.   IS Heggelifjellets Ty           Kjersti Løvnes Vedum 

   3.   ES Tytingens P Nano         Jostein Østvang 

   4.   ES Brennvolas Jorunn Ø   Torgeir Tronslien 

 

Deltagerliste AK 

   1.   GS Jimbalayas Ulla            Rune Kjensberg 

   2.   ES Basse                               Per Kristian Evensen 

   3.   ES Hallingnattens Bilo      Bente Nilsskog 

   4.   KV Kongstorps MS Vera   Oddveig Torp Dahl 

   5.   ES Neverbuas Ullr             Roar Olsen 

   6.   IS Rapp                                Rune Sætren 

   7.   ES Felix                                Per Kristian Evensen 

   8.   ES Neverbuas Bivdi           Linn Iren Humlekjær 

   9.   Femundmarkas  

         Gunhild Sundet                  Torgeir Tronslien 

 10.   IS Ekko                                Ragnar Alander 

 11.   ES Tidevann 

         Hippie Langstrømpe         Astrid Henriksen 

 

 

 

1. runde UK 15 minutters slipptid 

Spot On mot Ty: Begge hundene starter litt ungdommelig og 

er litt opptatt av hverandre. De kommer etter hvert i gang 

med et godt søk. Ty settes over med bedre kontinuitet og ter-

rengdekning. 

 

Nano mot Jorunn: To friske unghunder som viser utmer-

ket søk med stor fart og prima vind- og terrengbruk. Jorunn 

settes hårfint over på litt bedre fokus og intensitet 

Rangering: 1. Jorunn 2. Nano 3. Ty 4. Spot On 

 

1. runde AK 20 minutters slipptid 

Ulla mot Basse: Begge går et søk med høyt klassenivå med 

Basse i føringen. Førere blir bedt om å passe på at hundene 

alltid søker i marsjretning og ikke bak oss i medvind. Husk 

alltid på hva som er anvist terreng og formidle det til hun-

dene. 

Bilo mot Vera: Bilo går ut i enorm fart og intensitet i litt 

kupert terreng og blir litt åpen. Fører er litt passiv og blir bedt 

om å rope på hunden et par ganger. Vera starter litt forsiktig 

med manglende kontinuitet og vindbruk. Blir litt hemmet av 

makkers plystring. Å tåle andres kommandoer er en del av 

det å jakte sammen med andre, men det er også slik at hunder 

skal føres så stillferdig som mulig. Det er hundens oppgave 

er å holde rede på hvor hundefører og marsjretning er. Vera 

settes derfor over Bilo. Begge settes bak de to foregående 

Ullr mot Rapp: Begge hundene er mere opptatt av hve-

randre enn å jakte. Dette er ikke akseptert i voksenklassen, 

men fordi vi er i klubbmesterskap får begge en ny sjanse med 

annen makker 

Ullr mot Felix: Ullr er fortsatt mest opptatt av makker og 

hindrer Felix i å gå ut i søk. Slippet stoppes og hundefører vel-

ger senere å trekke Ullr fra videre deltagelse 

Rapp mot Felix: Felix fører slippet mot Rapp som frem-

deles er uselvstendig og strever med å komme i gang med jak-

ting. I dette slippet ser vi først en flokk hvite ryper komme fra 

området Felix befinner seg. Så ser vi en flokk som letter litt 

over oss i lia. Senere kommer det en enkeltfugl fra området 

Felix også kommer fra. Kort tid etter ser vi Felix i stand, han 

går på uten å presentere fugl. Når han er ute i søk igjen letter 

det en fugl et stykke foran og til siden for der Felix sto. En god 

jakthund tar vare på sine sjanser, så her blir det en skrape i 

lakken på begge hundene. Felix settes over Rapp på bedre ter-

rengdekning og kontinuitet. Begge hundenes settes nederst 

på lista 

Bivdi mot Gunhild: To hunder som jakter meget godt, 

men noe ensidige i sidevind. Bivdi fører slippet på bedre frem-

drift. I dette slippet letter det enkeltfugl tre ganger i anvist 

men ikke dekket terreng uten at hundene makter å skape en 

jaktbar situasjon. Bivdi har en stand uten å kunne presentere 
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Nano mot Jorunn: To friske unghunder som viser utmer-

ket søk med stor fart og prima vind- og terrengbruk. Jorunn 

settes hårfint over på litt bedre fokus og intensitet 

Rangering: 1. Jorunn 2. Nano 3. Ty 4. Spot On 

 

1. runde AK 20 minutters slipptid 

Ulla mot Basse: Begge går et søk med høyt klassenivå med 

Basse i føringen. Førere blir bedt om å passe på at hundene 

alltid søker i marsjretning og ikke bak oss i medvind. Husk 

alltid på hva som er anvist terreng og formidle det til hun-

dene. 

Bilo mot Vera: Bilo går ut i enorm fart og intensitet i litt 

kupert terreng og blir litt åpen. Fører er litt passiv og blir bedt 

om å rope på hunden et par ganger. Vera starter litt forsiktig 

med manglende kontinuitet og vindbruk. Blir litt hemmet av 

makkers plystring. Å tåle andres kommandoer er en del av 

det å jakte sammen med andre, men det er også slik at hunder 

skal føres så stillferdig som mulig. Det er hundens oppgave 

er å holde rede på hvor hundefører og marsjretning er. Vera 

settes derfor over Bilo. Begge settes bak de to foregående 

Ullr mot Rapp: Begge hundene er mere opptatt av hve-

randre enn å jakte. Dette er ikke akseptert i voksenklassen, 

men fordi vi er i klubbmesterskap får begge en ny sjanse med 

annen makker 

Ullr mot Felix: Ullr er fortsatt mest opptatt av makker og 

hindrer Felix i å gå ut i søk. Slippet stoppes og hundefører vel-

ger senere å trekke Ullr fra videre deltagelse 

Rapp mot Felix: Felix fører slippet mot Rapp som frem-

deles er uselvstendig og strever med å komme i gang med jak-

ting. I dette slippet ser vi først en flokk hvite ryper komme fra 

området Felix befinner seg. Så ser vi en flokk som letter litt 

over oss i lia. Senere kommer det en enkeltfugl fra området 

Felix også kommer fra. Kort tid etter ser vi Felix i stand, han 

går på uten å presentere fugl. Når han er ute i søk igjen letter 

det en fugl et stykke foran og til siden for der Felix sto. En god 

jakthund tar vare på sine sjanser, så her blir det en skrape i 

lakken på begge hundene. Felix settes over Rapp på bedre ter-

rengdekning og kontinuitet. Begge hundenes settes nederst 

på lista 

Bivdi mot Gunhild: To hunder som jakter meget godt, 

men noe ensidige i sidevind. Bivdi fører slippet på bedre frem-

drift. I dette slippet letter det enkeltfugl tre ganger i anvist 

men ikke dekket terreng uten at hundene makter å skape en 

jaktbar situasjon. Bivdi har en stand uten å kunne presentere 

fugl, Gunnhild to. Bivdi over Gunhild. Begge rangeres inn 

midt på lista. 

Ekko mot Hippie: Begge jakter meget godt med Ekko i fø-

ringen med bedre terrengdekning. Hippie er litt ensidig. Hip-

pie finnes i stram stilfull stand litt foran et kjerr. På 

reiskommando slår Hippie til siden i en stor bue, runder til-

bake og støkker rype utenfor jaktbart hold. En solid sjans for 

Hippie. Senere i slippet støkker Ekko i medvind og er rolig. 

Ekko over Hippie. 

Rangering etter 1. runde AK: 1. Basse 2.Ulla 3. Vera 4. Bilo 

5. Bivdi 6. Gunhild 7.Ekko 8. Felix 9. Rapp 10. Hippie 

 

2. runde UK 15 minutters slipptid 

Spot On mot Nano: Nano fører slippet og jakter utmerket i 

medvind. Et supertalent. Spot On jakter også godt, men 

mangler noe bredde, dybde og kontinuitet. Medvind kan 

være vanskelig. Nano over Spot On 

Ty mot Jorunn: Ty går seg godt opp og jakter meget godt. 

Jorunn mister litt av intensiteten og terrengdekningen. Hun 

ligger så høyt i terrenget i deler av slippet at vi ikke ser henne.  

Vi får se en hvit rype som lyser mot oss foran et kjerr foran 

oss. Ty kommer riktig inn, fester en kort stand tett på og rypa 

letter lenge før skytter har sjans. Ty går langt etter rypa. Ty 

over Jorunn 

Rangering etter 2 runder i UK: 1. Ty med stand 2. Nano 3. 

Spot On 4. Jorunn slått 

 

2. runde AK 20 minutters slipptid 

Ulla mot Bilo: To hunder som jakter intenst, særlig liker vi 

måten Ulla tar terrenget på i starten. Bilo finnes i stand som 

han løser ut av når fører nærmer seg. Senere sees begge hun-

dene i stand i et område vi så det lettet en stor flokk ryper før 

slipp. Begge hundene løser ut selv, men Bilo blir litt ineffektiv 

under utredning av området. Ulla over Bilo 

Basse mot Vera: Basse jakter prima; dekker terrenget i 

store, fine slag med utmerket vindbruk og kontakt. Vera går 

seg godt opp og får med seg bra med terreng, men kan frem-

deles ha bedre kontinuitet og vindbruk. Basse over Vera. Basse 

går inn på topp på rangeringen og Vera inn som nr 3. 

Rapp mot Bivdi: Rapp går seg godt opp i dette slippet. 

Bivdi jakter utmerket. Fører til Rapp melder stand på Bivdi. 

Når vi kommer til finner vi Bivdi sittende. Hun går på ordre 

villig på uten å presentere fugl. Bivdi over Rapp. Bivdi inn 

som nr 4 og Rapp sist 

Felix mot Ekko: Vi er høyt i terrenget og det åpner seg i 

store, fine flater. Begge hundene benytter sjansen og tar godt 

for seg av terrenget med store slag og bevisst vindbruk i god 

kontakt med førere. Settes likt og rangeres inn over Rapp. 

Gunhild mot Hippie: Gunhild starter utmerket, men blir 

etter hvert litt perifer og vanskelig å følge når tåka kommer 

sigende. Hippie mister litt av intensiteten og blir ujevn i søks-

opplegget. Gunhild over Hippie 

Rangering etter 2. runde i AK: 1. Basse 2. Ulla 3. Vera 4. 

Bilo 5. Bivdi 6. Gunhild 7. Felix 8. Ekko 9. Rapp 10. Hippie  
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3. runde UK 10 minutters slipp: 
Nå gjelder det å finne fugl! 
Spot On mot Jorunn: Begge hundene holder koken. Jorunn 

blir litt perifer. Det letter ei rype rett foran oss i marsjretning. 

Spot On over Jorunn 

Ty mot Nano: Begge hundene jakter meget godt. Ty gjør 

sitt beste slipp for dagen og settes over Nano på bedre ter-

rengdekning. 

Rangering UK etter endt dag 

1. Ty med stand 

2. Nano 

3. Spot On sjans 

4. Jorunn slått og sjans 

 

3. runde AK 10 minutters slipp 

Ulla mot Vera: Ulla fortsetter meget bra og settes over Vera 

som går sitt beste slipp for dagen. 

Basse – Bilo: Begge jakter utmerket og settes likt 

Rapp – Gunhild: Begge jakter meget godt med Gunhild i 

føringen over Rapp som fortsetter fremgangen 

Felix – Hippie: Felix holder koken og settes foran Hippie 

som merker dagen 

Bivdi – Ekko: Begge gjør sitt ytterste for å finne fugl uten 

å lykkes. Bivdi over Ekko på bedre plan i søket. 

 

Rangering AK etter endt dag 

  1.  Basse 

  2.  Ulla (1 tomstand) 

  3.  Vera 

  4.  Bilo (2 tomstander) 

  5.  Bivdi (3 sjanser, 2 tomstander) 

  6.  Gunhild (3 sjanser, 2 tomstander) 

  7.  Felix (4 sjanser) 

  8.  Ekko (1 støkk, 1 sjans) 

  9.  Rapp (4 sjanser) 

10.  Hippie (1 tomstand, 2 sjanser) 

 

Det begynner å skumre og vi skynder oss ned fra fjellet for 

å rekke middag på Bunåva. Dommerparet takker for en fin 

dag med sporty deltagere og fine hunder. 

 

Marianne Steenland

Deltakere i klubbmesterskapet.
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Dalsbygdaprøven 2023
Bli med på prøve i et av landets beste rypeterreng.

2. og 3. september 2023
Opprop på Kølbua kafé

Påmelding på web
UK/AK

Prøveleder: Arnfinn Frengstad

Jegermiddag lørdag kveld

Deltakere i klubbmesterskapet.
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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



Billedtekst?

Billedtekst?

Billedtekst? Billedtekst?

Billedtekst? Billedtekst?

Julemøte 2022
Årets julemøte ble arrangert på Tynset Hotell lørdag  

26. november. 

Foredragsholdere for kvelden var Eldri Kjørren og Jørn 

Presterudstuen med temaet «Født sånn eller blitt sånn – fra 

valp til ferdig fuglehund». 25 påmeldte til foredrag og middag 

på en lørdagskveld synes vi er bra i en hektisk førjulstid. 

Eldri og Jørn hadde en veldig interessent og jordnær gjen-

nomgang av det å starte med valp og hva som kreves for å 

lykkes best mulig frem til en sosial venn, god jakthund samt 

utstillings- og jaktprøvehund. 

Begge to har mange års erfaring i det å trene riktig og 

strukturert, og det ble mye nyttig erfaring å ta med seg for 

deltakerne. 

 

Etter foredraget ble det overrekkelse av hovedpremien til 

vinneren av Bjørn Plassgårds Minneløp. Hovedpremien vin-

nes til odel og eie, og vinner av det første Minneløpet ble som 

kjent Irsk Setter – Red Dubliner EFS Lurifaks med eierne Eldri 

Kjørren og Jørn Presterudstuen. 

Vi gratulerer. 

 

Se også egne sider for BPM. 

 

Etter møte spiste vi en utmerket julebuffé med dessert og 

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

 

Arnfinn
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Tlf. 
62 48 09 27

S E N T E R E T
Extra  • Power • Gull & Gaver • Hus & Hjem • Kid • KappAhl • Norli/Leker 

Sport 1 • Domuskafeen • Boots Apotek • Bris frisør • Vinmonopolet

Alt 
på ett sted!

7-23 (23)

DOMUS TYNSET – der folk møtes!

www.kappahl.no

Stort utvalg, 
ekstra lave 
priser!

En spennende 
gavebutikk!

Alt til 
????

• Kosmetikk 
• Gaver 
• Smykker

• Bøker 
• Papir 
• Leker

• Dame 
• Herre 
• Barn

Tynsets beste 
vafler. 
Alt i 
catering.

Sport og 
fritid!

Totalleverandør 
av elektriske 
varer!

Tekstil og 
interiør 
til hjemmet!

Grafisk produksjon: Smith Grafisk, Tynset.  -   www.smithgrafisk.no


