
Stiftet 17.08.99 

Aktivitetsplan for Vestfold Fuglehundklubb 2018 
  
  
Lufte området 
Både inngjerdet område i Kvelde og Svelvik åpnes når forholde tillater det. 
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 2018: 
1. Lydighetskurs, fortrinnsvis for nybegynnere eller unge hunder 
Arrangeres onsdager i perioden mai-juni 2018.  
Første kveld onsdag 02.05, kl. 1830 teori og oppmøte med hund. De øvrige 5 kurskvelder er på 
onsdager, kl 1830. 
Kurset holdes hos Fredrik Engell Sæthereng, Tinghaugveien 632, 3175 Ramnes 
Pris kr. 900,- medlem, Pris kr. 1300,- ikke medlem  
Hovedinstruktør: 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 mai-juni 2018.  
Første kveld tirsdag 08.05, kl. 1800 . De øvrige 5 kurskvelder tirsdag, kl 1800. Kurset holdes i 
lufteområdet i Farmen. 
Pris kr. 900,- medlem, Pris kr. 1300,- ikke medlem  
Hovedinstruktør: Thomas Ellefsen (det vil være 2 instruktører) 

Påmelding begge kurs til Richard Bjørløw, Rbjorlow@gmail.com, tlf. 406 49 630 
Påmeldingsfrist er 25.04, oppgi alder, nivå og hva du trenger/ønsker å trene på. 

Hundetrening i hall Sørbyøya, Sandefjord 
Vestfold Fuglehundklubb leier ridehallen på Sørbyøya Hestesenter i Sandefjord for å kunne gi 
medlemmer en mulighet til å trene med hund. Dette er i utgangspunktet basert på 
«egentrening», men vi forsøker så langt vi kan å få på plass en instruktør for kvelden. 
Informasjon om den aktuelle kvelden blir løpende publisert på klubbens facebook side. Vennligst 
sjekk facebook før oppmøte, for evt oppdatert informasjon. 
Alle er velkommen, liten som stor. Dette er en flott anledning til å sosialisering og trening av 
hund. Ta gjerne med valp for sosialisering også, man styrer selv hvilke aktiviteter man ønsker å 
delta på. 
Treninger er tirsdager kl20:00 
Adresse: Storøyaveien 50, 3231 Sandefjord 

Jente Gruppe 
Vi vil i år arrangere en ny aktivitet i klubben for jenter. Program blir annonsert senere 
men med ulike sosiale aktiviteter for deg og din hund. 
Gruppa ledes av Åse Irene Furuheim, fura65@gmail.com, tlf 916 86 888.  
  
Hund/Sau 

Merk:
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Vi ønsker påmelding i år, vi har forskjellige områder som vi ønsker å benytte til 
dressur, de som er påmeldt vil få beskjed hvor det er aktuelt å møte pr sms/e-
post. For de som ønsker å møte opp uten påmelding, så blir aktuelt møtested 
opplyst på Facebook dagen før dressur skal foregå. De som møter uten 
påmelding blir tatt fortløpende etter de påmeldte.
  
Hund/Sau som tidligere i Kvelde fra kl 17:00. Adresse for hund/sau er Hedrumveien 1302. 3282 
Kvelde Følgende datoer:  
Onsdag 6. Juni kl. 17 00 
Onsdag 13. Juni kl. 17 00 
Onsdag 1. August kl. 17 00 
Onsdag 15. August kl. 17 00 
Onsdag 5. September kl.17 00 

For mer informasjon ta kontakt med Trond Gustavsen, trond@gustavsenas.no, tlf. 481 79 681 
  
Treningskort 
Husk å bestille treningskort i et eller flere av våre terreng, frist 15. juni 2018. Terrengene kan 
søkes på er Kvelde, Stokke, Aker og Borge. 
Pris 800,- pr 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 Richard Bjørløw, Rbjorlow@gmail.com, tlf. 406 49 630  

Vestfoldutstillingen  
Holdes ved Nøtterøy vgs søndag 17. juni. Påmelding via DogWeb; http://web2.nkk.no/no/
konfigurasjonsmappe_forside_og_rammeverk/forside/snarveier/terminlister/
utstilling_inkl_lp_og_ag/ 
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 i august for fuglehund trening kun for våre medlemmer, 
spesielt egnet for nye hundeeiere. 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 trening for deg og din hund. Det 
er ulike instruktører som bidrar i denne treningen. Det benyttes duer i treningen. Pris pr. hund kr. 
400,- 
For mer informasjon ring Tom Pettersen, pettersentomw@gmail.com, tlf. 918 08 055  
  
Fuglehund trening for klubber/lag.  
Det blir også i år noen muligheter for andre klubber/lag å søke om å avholde treninger med eller 
uten instruksjon, samlinger eller klubbmesterskap på våre terreng etter 21 oktober. 
Pris pr. hund etter avtale.  
Førstemann til mølla gjelder. 
For mer informasjon ta kontakt med Richard Bjørløw, rbjorlow@gmail.com, tlf: 406 49 630 
Søknadsfrist: 15. juni 2018 
  

JAKTPRØVER  
Hovedkvarter for alle våre jaktprøver er Furulund kro i Stokke.  

  
Vestfold 1 m/Cacit arrangeres 05.10-07.10  
For mer informasjon, ta kontakt med prøveleder Roar Karlsen, roar@iata.no, tlf. 952 16 331 
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Vestfold 2  m/Cacit arrangeres 19.10-21.10  
For mer informasjon, ta kontakt med prøveleder Richard Bjørløw, Rbjorlow@gmail.com, tlf. 406 
49 630 

Forus Open arrangeres 20.10- 21.10 
For mer informasjon, ta kontakt med prøveleder Richard Bjørløw, Rbjorlow@gmail.com, tlf. 406 
49 630 
 
Anleggsprøve 
Dette er et tilbud til deg som uerfaren fører på jaktprøve og trenger nyttige tips før din første 
start. Som i fjor satser vi på å få til en anleggsprøve for nye hundeførere. Dette skal være for de 
førerne som ikke tidligere har stilt på jaktprøve, og som ønsker å få et innblikk i hvordan dette 
gjøres. Her blir det veiledning underveis hele dagen. 

Påmeldingsinfo og dato kommer. 

Klubbmesterskap  
Klubbmesterskapet avholdes lørdag 3. november, påmeldingsfrist er 25/10-2017 
Påmelding til Arne Kongsdal, Arne.Kongsdal@nav.no, tlf. 480 24 750,  
  

Juleavslutning med middag 
Julemiddag på FURULUND KRO i slutten av november/begynnelsen av desember. 
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) 

   
Grasrotandelen 
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  
Styret i Vestfold Fuglehundklubb  

Alle arrangement vil bli annonsert på våre web-sider www.vestfoldfuglehundklubb.no 
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og via Facebook. Hold dere oppdatert! 
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