
Stiftet 17.08.99

Årsberetning for Vestfold Fuglehundklubb 2016.
Styret har bestått av:

Leder: Åse Irene Furuheim Varamedlem: Morten Bøhmer
Nestleder: Thore Langerud Varamedlem: Jan Clausen *
Styremedlem (sekretær): Richard Bjørløw *
Styremedlem: Arne Kongsdal
Styremedlem: Tom W. Pettersen

                  
*Richard Bjørløw og Jan Clausen byttet funksjon i løpet av året
Kasserer: Roar Karlsen (ikke medlem av styret)

Representasjon 
Leder Åse Irene Furuheim og leder av dommerutvalget Roar Karlsen representerte klubben under 
Fuglehundtinget i Drammen 10.-12. juni 2016.

Medlemmer
Det var pr 31.12.2017 registrert 412 medlemmer i Vestfold Fuglehundklubb. Dette er inkludert 
æresmedlemmene: Elin Wittusen, Jan Aanes, Roar Karlsen, Thore Langerud og Hans Fredrik 
Gulliksen.

Styrets virksomhet
Styret har i løpet av 2016-2017 hatt 7 styremøter, i tillegg kontakt på telefon og e-post. Tema for 
møtene har stort sett vært drift av klubben, oppfølging av post, saker og høringer, planlegging og 
oppfølging av klubbens alle aktiviteter samt forberedelser til årsmøtet.
Styret har startet arbeidet med å utarbeide en håndbok for VF, denne skal inneholde viktige 
retningslinjer for driften av klubben. Vi ønsker at det skal bli enklere for nye fjes å ta over oppgaver,
sikre at aktiviteter gjennomføres både innen frister og ikke minst etter tidligere vedtak.

Informasjon
Kubbens hjemmesider på www.vestfoldfuglehundklub.no ble oppgradert til ny plattform og ble 
lansert under Vestfoldprøven 1. Hjemmesidene og Facebook har vært brukt til å legge ut meldinger
om arrangementer/aktiviteter.

Farmen
Det er i 2016 blitt utført en betydelig oppgradering i Farmen med nye stolper i volierene samt at 
containere er malt og påmontert nye tak. Oppgraderingen er utført på dugnad og VF vil takke alle 
sine medlemmer som velvillig har stilt opp. I tillegg er det 7 flotte krakker med bord som er plassert 
i lufteområdet og oppe ved Farmen.
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Terreng
Spesiell takk til Rise Hamer som skaffet VF sine medlemmer nytt treningsterreng ved Aker gård i 
Tønsberg. Da dette terrenget også kan brukes til jaktprøver og kurs var dette et fantastisk tilbud 
som erstattet Brunlaterrenget. 
I tillegg fikk vi etter samarbeid og møter mellom Thore Langerud og Bent Haga i Stokke sameie 
tilgang til Borgeterrenget som ble brukt til våre prøver og Klubbmesterskap. Slik det ser ut pr dato 
kan det også utarbeides 2 nye terreng, samt at vi får tilgang til terrenget på andre siden av E18 vis 
av vis Furulund Kro for trening, kurs og prøver. Bruksrettighetene og kontrakter skal utarbeides før 
høsten 2017.

Økonomi
Inntekter
De største inntektene i 2016 kommer fra medlemskontigent, dressurkurs, utstilling, salg fugl, 
treningskort og trening til div klubber/lag.
Pga feil i NKK sitt system for utsending av eposter med informasjon gikk vi glipp av å søke om 
momsrefusjon i 2016.
Utgifter
De største utgiftene kommer fra drift fasanfarm, vedlikehold fasanfarm, leie/pleie av terreng, 
avskrivninger og arrangementene. Å arrangere jaktprøver er en stor utgiftspost som koster VF en 
betydelig sum hvert år. 
Viser for øvrig til regnskapet for detaljer.

Ny instruktører og dommerutdanning
Gisken Dobloug Markussen ble autorisert som fase 1 instruktør i juli gjennom instuktørutdanningen
til FKF
Fredrik Engell Sæthereng er av dommerutvalget i VF oppnevnt som dommerkandidat til utdanning 
som jaktprøvedommer for stående fuglehunder i regi av FKF. Dommerutdanningen skjer over en 
periode over 2 år og blir dekket av VF.

Ny hovedsponsor
Det ble i 2016 inngått ny avtale om Appetitt med Felleskjøpet/Salgscompagniet. Den overordnede 
mål med avtalen er å profilere produktet Appetitt i forbindelse med våre arrangement. 
Medlemmene får også mulighet til å kjøpe for til reduserte priser.
Det er i første omgang en samarbeidsavtale over to år. Erfaringene fra det første året er meget 
gode.

De viktigste aktivitetene i klubben i 2016 har vært:

Det ble arrangert tre dressurkurs våren/sommer/høst 2016.

1. Lydighetskurs, fortrinnsvis for nybegynnere eller unge hunder
Ble arrangert en dag i uken à 8 kvelder i perioden april-juni med hovedvekt på grunndressur.
Kurset ble holdt hos Fredrik Engell Sæthereng, Tinghaugveien 632, 3175 Ramnes
Instruktører: Elin Vasbø og Fredrik Engell Sæthereng

2. Apport og lydighet, fortrinnsvis for de litt mer skolerte hundene
Kurset ble arrangert en dag i uken à 8 kvelder i perioden april-juni. Kurset ble lagt opp etter behov 
for hver enkelt hund/fører innen apport og lydighetsdressur og ble holdt på lufteområdet i Farmen.
Instruktører Thomas Ellefsen og Åse Irene Furuheim
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3.  Ekstra lydighetskurs for valper/unghunder
På kurset ble det lagt vekt på sosialisering og innlæring av grunnleggende lydighet som lineføring, 
sitt og innkalling.
Kurset ble avholt 8 kvelder på inngjerdet området ved Melsom videregående skole. 
Instruktør: Gisken D Markussen

Treningskort
Det er stor interresse for treningskort i Vestfold. VF hadde tre terreng tilgjengelig: Kvelde, Stokke 
og Aker. Det ble solgt totalt 73 treningskort til våre medlemmer i 2016. 
Det var overtegning av kort. Det som hadde deltatt på dugnad blei prioriter, øvrig ble trukket ut fra 
innkomne søknader.

Fuglehund trening for medlemmer. 
Som i fjor vil det bli satt opp en fast dag i uken for trening av hund kun for våre medlemmer, 
spesielt egnet for unge hunder. Treningen ble avhold på lufteområdet i Kvelde, med ca 10 
ekvipasjer hver gang og to instruktører.

Droppin i Farmen
Droppin er et sosialt arrangement for hund og førere hvor man kan utveksle erfaringer innen 
fuglehundsporten. Droppin ble arrangert 5 ganger i perioden mai-august, hvor noen av kveldene 
hadde spesialt tema: utstilling, ny på jaktprøve/info om anleggsprøve.

Hund/Sau 
Aversjons dressur av hunder mot sau ble arrangert i Kvelde. Det ble avholdt 4 kvelder hvor bevis 
ble utdelt.

Fuglehund trening for klubber/lag. 
Det var også i år anledning for andre klubber og lag å leie våre terreng for trening av hund med og 
uten instruktører. Det var stor pågang utover høsten, dessverre måtte 3 arrangement avlyses fordi 
snøen kom så tidlig.

Fuglehundtrening på Haugastøl.
Hallingdal Fuglehundklubb inviterte også i år våre medlemmer til trening på Haugastøl.
Det var to fine dager i Hallingdal, totalt var det 6 stk fra VF som deltok i tillegg til medlemmer fra 
Hallingdal Fuglehundklubb. HFK bisto som kjentmenn samt delte nyttige tips og triks.  Alle 
hundene var i fugl.

Medlemsmøte – innbydelse fra NVK Vestfold/Telemark
NVK V/T inviterer VF til medlemsmøte med Anders Due som foredragsholder i april. VM i Danmark
var tema og gode råd og tips på veien til VM ble delt. Møtet ble avholdt på klubbhuset til Tjølling 
jeger og fisk, Larvik.

Vestfoldutstillingen 
Utstillingsleder var Jan Ivar Johannessen.
VF arrangerte også i år sin utstilling i juni på Nøtterøy Videregående skole. Det deltok totalt 75 
ekvipasjer som var maks deltagelse.  I år var det større bredde og breiere deltagelse med hunder i 
alle klasser. 
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I år hadde vi med oss dommer Randi Schulze som sammen med ringsekretær Cindy B. Andersen 
og skriver Edle Backe gjorde en utmerket jobb i ringen til alles tilfredstillelse. Kiosken og det 
administrative ble tatt vare på av Mona Neirbø og Jan Ivar Johannessen. 
Været til tross så holdt alle ut til slutt med resultatene i BIS som følger: 

1 BIS valp Pointer Troll-Leiken`s Tiril, eier Sven Tore Kittelsen.
2 BIS valp Engelsk Setter Valera`s I M Røslig, eier Petter Steen.
3 BIS valp Breton Vanity Valere, eier Elin Kristin Nord.
4 BIS valp Weimaraner Korthåret Himingfjellets Axis, eier Kari Kjørholt.
 
1 BIS voksen Engelsk Setter Valera`s Østavind, eier Randi Halvorsen.
2 BIS voksen Pointer Chriwall`s Harald, eier Christer Wallerby.
3 BIS voksen Vorstehhund Strihåret Glesbygdens Hugo Hardhaus,eier Ellen Marie Imshaug
4 BIS Irsk Setter Vestviddas Dft Vestavind, eier Rune Magnussen
 
BIS veteran Irsk Setter Valeheia`s Kita, eier Egil Berge

JAKTPRØVER 
Hovedkvarter for alle våre jaktprøver er for tiden Furulund kro i Stokke.
 
Vestfold 1 m/Cacit ble arrangert 30.09-02.10 
Prøveleder Ulrik Myrhaug, 
Det var totalt 359 startende hunder alle dagene fordelt på 22 partier i VK, AK og UK. Det ble tildelt 
65 premier som gir en premieprosent på 18%.
VK finale ble vunnet av :
1 premie ES-Vigdaætta`s Ike  e/f   Bjørn Watle
2 premie P-Borgeflon`s JL Raffzeth e/f  Øystein Dahl
3 premie ES-Vigdaætta`s Vigda e/f  Per Arne Watle

Vestfold 2 m/Cacit ble arrangert 21.10-23.10 
Prøveleder Tom Pettersen
Det var totalt 310 startende hunder alle dagene fordelt på 20 partier i VK, AK og UK. Det ble tildelt 
57 premier som gir en premieprosent på 18,4%.
VK Finale ble vunnet av:
1 p. Sørbølfjellet’s Luca f. Siri K Sjurseth
2 p. KV Tex. f. Fredrik Brulands
3 p. KV Volleåsens Amigo. f. Ivar Eknes

Anleggsprøve
Lørdag 8. oktober 2016 gjennomførte vår intruktør Terje Egrem en anleggsprøve for nye 
hundeførere. Tilbudet gjaldt for de førerne som ikke tidligere har stilt på jaktprøve og som ønsker å
få et innblikk i hvordan dette gjøres. Det ble gjennomført som en jaktprøve, men med veiledning 
underveis hele dagen. Det var totalt 10 ekvipasjer som stilte.

Klubbmesterskap 
Lørdag 29. oktober viste seg å bli en av de flotteste høstdager, og alt lå til rette for 
klubbmesterskapet i Vestfold Fuglehundklubb. Oppmøtested var Furulund kro, og det var 
terrengene Stokke og Borge som ble brukt. Det var mange som ville være med og tilslutt var det 44
hunder, hvorav 6 i UK som stilte til start.
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I UK var det dessverre ingen som hadde en tellende fuglesituasjon, men IS Odin viste seg som 
den beste søkeren og VF gratulerer Odin og Hannah Moe som klubbmester UK 2016. Vi regner 
med å se mer til denne ekvipasjen fremover!
I AK-klassen ble det tøffere konkurranse, og noen dro på seg minuspoeng både for sjanser, 
diskvalifiserende regelbrudd (ettergang) og makkers stand. Det var tilslutt 7 hunder med 
fuglearbeid i AK, men en hund tronet øverst på pallen. 
Vi gratulerer ES Balder og Skjalg Liljedal som klubbmester AK 2016 med hele 54 poeng.
nr 2: KV Peppa, fører Renate Engell Sæthereng, 43 poeng
nr 3: ES Storm, fører Yngve Kleppang, 42 poeng

Juleavslutning med middag
Julemiddag på Furulund kro ble arrangert onsdag 30.11, kl. 1800
Det ble servert meget god julemat, det var utdeling av premier fra klubbmesterskapet og 
kåring av Årets hund i VF 2016. I tillegg ble det holdt utlodning med mange fine premier.

Før middag holdt Ulrik Myrhaug et flott foredrag om sin vei mot NM tittel. 

Årets hund i VF 2016
Tittelen som årets hund i VF 2016 går til ES Krokstøens Trym og eier Skjalg Liljedal. Beste resultat
fra vår egen utstilling samt en av våre jaktprøver er tellende. En flott utstoppet fasankokk ble 
overrakt på årets julebord.

Gode prestasjoner på jaktprøver
Det har også vært mange svært gode prestasjoner og mange av medlemmenes hunder har 
oppnådd de flotteste resultater i ulike sammenhenger. Den gjeveste prestasjonen stod IS Pralin og
Ulrik Myrhaug for som tok med seg tittelen NM lavland 2016.

Vestfold Fuglehundklubb gratulerer alle gode prestasjoner i 2016 og ønsker lykke til i 2017!
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