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Aktivitetsliste for Vestfold Fuglehundklubb 2016 

  

Årsmøte ble avholdt på Furulund kro Torsdag 17. mars 

  

Lufte området: Både Inngjerdet område i Kvelde og Svelvik åpnet 1. april.  

Husk: Alle viser hensyn til hverandre. Hver eier har kun lov til å lufte to hunder av gangen. 

Ingen lufter før klokken 07.00 og ikke senere enn 22.00. Pass på at alle porter er lukket, og 

hold dere innenfor gjerdene. Vis hensyn til naboer og andre som lufter hunder. 

 

Ved interesse avholdes to typer lydighetskurs våren 2016: 

1. Lydighetskurs, fortrinnsvis for nybegynnere eller unge hunder 

Arrangeres torsdager i perioden april-juni 2016.  

Første kveld torsdag 28.04, kl. 1830 teorikveld og oppmøte uten hund. De øvrige 7 

kurskvelder er på torsdager, kl 1830. 

Kurset holdes hos Fredrik Engell Sæthereng, Tinghaugveien 632, 3175 Ramnes 

Pris kr. 1000,- medlem, Pris kr. 1500,- ikke medlem  

Instruktører: Elin Vasbø og Fredrik Engell Sæthereng 

 

2. Apport og lydighet, fortrinnsvis for de litt mer skolerte hundene 

Vi legger opp kurset etter behov og hva de forskjellige har behov for å trene på. 

Arrangeres tirsdager i perioden april-juni 2016.  

Første kveld tirsdag 26.04, kl. 1800 med litt teori først i brakka i Farmen, Kvelde. De øvrige 7 

kurskvelder tirsdag, kl 1800. Kurset holdes i lufteområdet i Farmen 

Pris kr. 1000,- medlem, Pris kr. 1500,- ikke medlem  

Instruktører Thomas Ellefsen og Åse Irene Furuheim 

 

Påmelding begge kurs til Richard Bjørøw, Rbjorlow@gmail.com, tlf. 406 49 630 

Påmeldingsfrist er 22.04, oppgi alder, nivå og hva du trenger/ønsker å trene på. 

 

Medlemsmøte – innbydelse fra NVK Vestfold/Telemark 

NVK V/T inviterer til medlemsmøte med Anders Due som foredragsholder 

VM i Danmark nærmer seg og her kan man få gode tips på veien. 

Tid: 20.04.16 kl 18.30 

Sted: Klubbhuset til Tjølling jeger og fisk, Larvik (Tjøllingveien 795). 

 

Andre medlemsmøter på Furulund kro eller andre arrangement vil særskilt bli 

annonser på våre web-sider.  
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Droppin i Farmen 

Sosialt for hunder og førere, utveksling av erfaringer etc.  

kl 18:00 onsdager, følgende datoer: 11.05, 25.05, 08.06, 15.06 og 10.08 

Meld fra om du ønsker spesielle tema på disse Dropinn kveldene. 

Parkering nede ved veien/porten. 

Ved spørsmål ta kontakt med Morten Bøhmer, morten.bohmer@imemo.no, tlf:  

913 31 778 

  

Hund/Sau  

Hund/Sau som tidligere i Kvelde. Kl 17:00. 

Onsdager, følgende datoer: 08.06, 15.06, 10.08 og 31.08 

Adresse for hund/sau er Hedrumveien 1302. 3282 Kvelde  

For mer informasjon ta kontakt med Thore Langerud, thlanger@online.no, tlf. 913 43 161 

  

Treningskort 

Husk å bestille treningskort i et eller flere av våre terreng, frist 1. juni. 2016. 

Pris 750,- pr kort. 

Da vi i utgangspunktet har færre treningsterreng tilgjengelig i år blir det også utdelt færre 

kort. Ved overtegning av kort vil de bli prioritert som har vært med på dugnad, 

forøvrig trekning ut fra innkomne søknader. 

Ta kontakt med/send søknad til Jan Clausen, janclausen007@gmail.com, tlf. 473 68 325 

  

Vestfoldutstillingen  

er tilbake igjen ved Nøtterøy vgs søndag 26.06 

Ved spørsmål, ta kontakt med Jan Ivar Johannessen, tlf. 924 43 515  

  

Fuglehund trening KUN FOR MEDLEMMER.  

Som i fjor vil det bli satt opp faste dager for fuglehund trening kun for våre medlemmer, 

spesielt egnet for nye hunde eiere. Vi vil tilstrebe en gang i uken, men maks 5 hunder pr. 

instruktør hver torsdag kveld. Det blir ikke anledning med forhåndspåmelding, slik at 

påmelding starter først hver mandag, dvs. første man til mølla. Vi tilpasser /skreddersyr en 

treningsdag for deg og din hund. Pris pr. hund kr.  

300,-  

For mer informasjon ring Tom Pettersen,  twpetter@online.no, tlf. 918 08 055  

  

Fuglehund trening for klubber/lag.  

Vi tilpasser og skreddersyr en flott helg i våre terreng. Pris pr. hund etter avtale.  

Siden vi har færre terreng i år kan det bli færre muligheter, førstemann til mølla gjelder. 

For mer informasjon ta kontakt med Åse Irene Furuheim, fura65@gmail.com, tlf: 916 86 888 
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Ekstra lydighetskurs for valper/unghunder 

Melsom videregående skole på tirsdager fra kl. 18-20 på et inngjerdet område ved skolen. 

Oppstart 30.8, og 5 tirsdagskvelder (ikke tirsdag 13.9 pga jakt) 

Pris 600,- for medlemmer, 800,- for ikke-medlemmer. 

På kurset legges det vekt på sosialisering og innlæring av grunnleggende lydighet som 

lineføring, sitt og innkalling. 

Instruktør: Gisken 

Påmelding og eventuelle spørsmål til Åse Irene Furuheim, fura65@gmail.com innen 26.08.16 

 

 

JAKTPRØVER  

Hovedkvarter for alle våre jaktprøver er Furulund kro i Stokke.  

  

Vestfold 1 m/Cacit arrangeres 30.09-02.10  

For mer informasjon, ta kontakt med prøveleder Ulrik Myrhaug, ulrik@elceta.no, tlf. 916 

98 725. 

 

Vestfold 2 m/Cacit arrangeres 21.10-23.10  

For mer informasjon, ta kontakt med prøveleder Tom Pettersen, twpetter@online.no, tlf. 918 

08 055 

 

Anleggsprøve 

Dette er et tilbud til deg som uerfaren fører på jaktprøve og trenger nyttige tips før din første 

start. 

Lørdag 8. oktober 2016 vil vår intruktør Terje Egrem gjennomføre en anleggsprøve for nye 

hundeførere. Dette skal være for de førerne som ikke tidliger har stilt på jaktprøve, som 

ønsker å få et innblikk i hvordan dette gjøres. Her blir det veiledning underveis hele dagen. 

Ta kontakt med Terje Egrem for informasjon og påmelding på tlf: 976 90 966 

 

 

Klubbmesterskap  

Klubbmesterskap lørdag 29. oktober, Påmeldingsfrist er 23/10-2016 

Påmelding til Arne Kongsdal, Arne.Kongsdal@nav.no, tlf. 480 24 750,  
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Juleavslutning med middag 

Julemiddag på FURULUND KRO onsdag 30.11, kl. 1800 

Her blir det god mat og utdeling av premier fra klubbmesterskapet og kåring av Årets hund.  

Beste resultat fra utstilling samt en av våre jaktprøver er tellende. Bindene påmelding til Jan 

Clausen, janclausen007@gmail.com, tlf. 473 68 325 

   

NB!  

Det er muligheter for å kunne linke ditt spillekort opp mot Vestfold Fuglehundklubb.   

Neste gang du tipper, link kortet mot Vestfold Fuglehundklubb.  

Vil du gi din støtte til oss?   

  

VESTFOLD FUGLEHUNDKLUBB  

Organisasjonsnummer: 993634093   

Adresse:   Postboks 1598  

Postnummer:   3206   

Poststed:   SANDEFJORD  

  

 

Ha et flott år sammen med din(e) firbeint(e) venn, håper at denne liste kan bidra til at du/dere 

blir å treffe på våre aktiviteter.  

  

Vennlig hilsen  

Vestfold Fuglehundklubb 

Styret.  

 

 

Endringer kan skje, hold dere oppdatert via Facebook eller våre nett sider 

www.vestfoldfuglehundklubb.no 


