
Stiftet 17.08.99

Årsberetning for Vestfold Fuglehundklubb 2017.

Styret har bestått av:

Leder: Åse Irene Furuheim Varamedlem: Morten Bøhmer
Nestleder: Thore Langerud Varamedlem: Trond Gustavsen
Styremedlem (sekretær): Richard Bjørløw 
Styremedlem: Arne Kongsdal
Styremedlem: Tom W. Pettersen
Styremedlem: Thomas Ellefsen

                  

Kasserer: Roar Karlsen (ikke medlem av styret)

Representasjon
Leder Åse Irene Furuheim og leder av dommerutvalget Roar Karlsen samt Thore Langerud 
representerte klubben under Fuglehundtinget i Sandefjord juni 2017.

Medlemmer
Det var pr 31.12.2017 registrert 427 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 2017 hatt 8 styremøter samt flere ekstraordinære møter vedr. varslingsaken mot
VF. Varslingssaken har vært krevende og styre så seg tjent med å engasjere advokat for bistand.
Tema for ordinære 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.

Informasjon
Kubbens hjemmesider på www.vestfoldfuglehundklub.no samt Facebook blir benyttet til å legge ut 
meldinger om arrangementer/aktiviteter.

Farmen I 2017 fikk vi fullført resterende oppgradering av farmen. Vil takke alle som har hvert med 
på dugnader. Stort snøfall i vinter har skapt en del arbeide og skader, men avlsfuglen er på plass. 
Vil takke Sando hundesenter for samarbeidet vedr. avls fugl og egg.
Produksjonen av Fasan og Rapphøns gikk som planlagt.
Salget ble ca. som forrige året, ca 5000 fugl som gir et betydelig tilskudd til vår økonomi. Vi fikk 
meget gode tilbakemeldinger vedr. kvaliteten på fugl som er levert.

Økonomi
Viser til vedlagt regnskap med revisors beretning.

Ny hovedsponsor
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Samarbeidsavtalen med Felleskjøpet/Salgscompagniet vedr profilering av Appetitt er dessverre 
avsluttet. Styre jobber for å finne ny hovedsponsor for 2018.

De viktigste aktivitetene i klubben i 2017 har vært:

1. Apport og lydighetsdressur.
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 Ole Foyn.

Treningskort

Det er stor interesse for treningskort i Vestfold. VF hadde fire terreng tilgjengelig: Kvelde, Stokke, 
Aker og Borge. Det ble solgt totalt 72 treningskort til våre medlemmer i 2017.

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 samt utstilling.

Hund/Sau

Aversjons dressur av hunder mot sau ble arrangert i Kvelde. Det ble avholdt 8 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.

Vestfoldutstillingen

Utstillingsleder var Jan Ivar Johannessen.
VF arrangerte  sin utstilling 3. juni på Nøtterøy Videregående skole. Det deltok totalt 48 ekvipasjer .
Dommer var Randi Schulze med ring sekretær Cindy Andersen .
Best in show:
1 GS Zettertja`rns Reiz f/ Nora Fevik Olsen, e/ Hanne Fevik 2 P Røynåsen`s Bajas f/e Eva Fersnes.
3 KV Orregutten`s Alh Ecco f/ Åse Irene Furuheim, e/ Jon Anders Quamme.
4 ES ZX f/e Bjørn Thorkildsen.

JAKTPRØVER

Hovedkvarter for alle våre jaktprøver er Furulund kro i Stokke. Nytt av året benyttet vi skistadion 
ved opprop og parkering.
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NM lavland og Vestfold I m/Cacit ble arrangert 5-8 oktober

Det stilte 179 deltagere til start i NM og 162 deltakere i UK/AK.Det ble delt ut 67 premier totalt 
som ga en premiering på 19,6%. Finalen gikk i Stokke-terrenget og ble dømt av Knut Ole 
Grindstuen og Egil Åsli.
Premieliste NM lavland individuelt 2017: 1.VK med CACIT: IS Frøya av Kjerringholm, Hans 
Simensen 2.VK med res.CACIT: ES Hågakollens Gwen, Yngve Kleppang 3.VK: P Høytjønnas 
Berthe – Ulf Thorstein Jørgensen 4.VK ES Hågakollens Son of Sam – Robert Colbjørnsen 5.VK IS 
Setpoint Snuppa – Ulrik Myrhaug 6.VK ES Klækkenhavnas Next to Noone – Steen Blach Sørensen
NM lag 2017 ble avholdt torsdag og vinnerne ble KV.

Vestfold II m/Cacit ble arrangert 13-15 oktober

Det stilte 190 deltagere til start fordelt på 16 partier. Det ble utdelt 31 premier totalt som gir en 
premie prosent på 16,3%.

VK-finale ble dømt av Odd Harald Sørbøen og Robert Colbjørnsen og de premierte er: 1 VK m/ 
Cacit til  ES  Sørbølfjellet`s Luca   e/f Siri Kulberg Sjurseth. 2 VK m/res.cacit til GS Trixie   e/f
 Kristin Bothner.

Anleggsprøve

I oktober  gjennomførte vår intruktør Terje Egrem en anleggsprøve for nye hundeførere.  Det ble 
gjennomført som en jaktprøve, men med veiledning underveis hele dagen.

Klubbmesterskap 
Lørdag 28. 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
53 hunder, hvorav 14 i UK som stilte til start.

Nr 1 ES Guri e/ Stein H Østerli og Svanaug Roe med 43 poeng. Nr 2: ES Mira e/Kirsti Axelsson,
40 poeng.

Nr 2: SV Frøya e/Kjetil Pedersen, 40 poeng.

Nr 3: SV Pippi Caliber e/Claese Ellman, 39 poeng.

Juleavslutning med middag
Julemiddag på Furulund kro ble arrangert 14.desember.
Det ble servert meget god julemat, det var utdeling av premier fra klubbmesterskapet og kåring av 
Årets hund i VF 2017. I tillegg ble det holdt utlodning med mange fine premier.

Petter Svensen holdt et fint foredrag om test av valper.

Årets hund i VF 2017
Tittelen som årets hund i VF 2017 går til IS Setpoint`s Snuppa  /e  Ulric Myrhaug . Beste resultat 
fra vår  utstilling samt NM lavland ga et resultat på 114 poeng.
Vestfold Fuglehundklubb gratulerer alle gode prestasjoner i 2017 og ønsker lykke til i 2018!
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