
Stiftet 17.08.99

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TERRENG
Sesongen  2018/2019

Dette gjelder både Stokke , Kvelde, Aker Gård og Borge

Medlemmer og andre av Vestfold Fuglehundklubb, som innehar treningskort, har vært så heldige at de 
får benytte disse terreng til trening av fuglehunder fra kornet er tresket til såing om våren. Dette kan variere 
fra år til år. Ta derfor kontakt med terreng ansvarlig, før oppstart av trening. Dere vil få mail om når det 
åpner. Foreningen er avhengig av grunneierens velvilje for å beholde treningsterrenget. Derfor er det 
brukernes ansvar at visse regler blir fulgt. 
Vær vennlig og overhold disse reglene 

•    Grensene må overholdes nøye. 
• Hundene må holdes borte fra husene. 
• Ta hundene i bånd ved kryssing av gårdstun
• Ingen løse hunder rundt volieren, gjelder Kvelde
• Meld fra om skadet / død fugl
• Unngå mark som ikke er høstet. 
• Vis hensyn til husdyr. 
• Det er ikke anledning til å benytte startrevolver ved trening av hund. 
• Treningskort / tillatelse må vises på forespørsel. 
• Vær høflig overfor grunneiere og andre dere kommer i kontakt med. 
• Tjuv trening / ikke overholdte regler, kan resultere i bortvising og treningskort inndratt
• Det er anledning til å trene andres hunder, hvis hundens rette eier er medlem av Vestfold 

fuglehundklubb, og har kjøpt treningskort i det aktuelle terrenget! Ingen kan heller ha med mer enn 
to hunder av gangen ved trening. 

• Overtredelse av ovennevnte punkter kan medføre inndragning av treningskort, og ekskludering fra 
klubben.

Interne regler :

Følge foreningens treningsdager som er angitt i kalender.  

Andre helger kan også enkelte terreng bli stengt pga. bortleie. Se Web side og kontakt terrengansvarlig 
for nærmere informasjon. 

Julefredning – ikke trening i tidsrommet 23.12 – t.o.m. 31.12.

Kontaktperson for Kvelde : Thore Langerud tlf.: 913 43 161
Kontaktperson for Stokke: Morten Bøhmer tlf.: 913 31 778
Kontaktperson for Aker Gård:  Rise Hamer tlf: 413 06 943
Kontaktperson for Borge : Atle H Markussen tlf :     924 97 668
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for Vestfold Fuglehundklubb
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