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INFO’n
MEDLEMSBLAD FOR INN-TRØNDELAG FUGLEHUNDKLUBB –  nr.  2-2015

Pål Inge Røe har hatt en flott vinter så langt; 2 ganger har det blitt 1.VK på Inna og 
jammen fikk ikke dattera (Voice) 1.UK også. GRATULERER SÅ MYE!
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Når dette skrives er prøvesesongen godt i 
gang, det er allerede rapportert om mange 
toppremier i alle klasser, både UK, AK og 
VK.

Dette tegner godt for resten av sesongen,  
NM står også for døren, der en rekke 
ITFK´ere er påmeldt og i skrivende stund på 
vei til Andøya.

Vi skal også være stolte over at flere av 
våre dommere er i aksjon under NM-arran-
gementet, spesielt nevnes Trond Kolstad som 
dømmer NM-finalen. 

Lykke til alle sammen!
Som sagt har vi mange deltagere i NM, 

men vi har også NM-lag der Nils B. Skaar 
med N.J.Ch. Raunakken Cox representerer 
Breton laget.

Vi ønsker Cox og Nils pluss alle de andre 
deltagere lykke til i NM.

Det samme ønskes til være medlemmer 
som deltar på øvrige prøver resten av seson-
gen.

Det nærmer seg også vår, mai kommer 
snart og da må det huskes at våre dressurkurs 
og apportkurs avholdes både i akt nord og 
syd. Se annonse i Info´en og på vår hjemme-
side.

Stiklestadutstillingen er i juni, meld 
på hundene da dette er sommerens store 
møteplass – HUSK VÅRKLONKEN som 
arrangeres samme kveld. Nærmere opplys-
ninger fås hos leder for festkomiteen: Hans 
Christian Olsen.

VEL OVERSTÅTT PÅSKE!

Med hilsen Brynjar

LEDEREN

Lydighet, Apport og Valpekurs 2015 
ITFK`s aktivitetsutvalg nord ønsker 

velkommen til dressur- og apportkurs på 
Nedre Lein gård i Sparbu i uke 16. Ukedag 
og klokkeslett blir bestemt og annonsert i 
uke 15.

Kursavgift: 300,- for medlemmer, 500,- 
for ikke-medlemmer.

Kurset starter med et kort fellesmøte 
etterfulgt av litt lineføring første kveld. Del-
tagerne fordeles så på hvilket kurs de ønsker 
å gå (Lydighet/apport/valp).

Kurset ledes av ITFK`s egne dyktige 
og erfarne instruktører. Kontaktperson og 
påmelding: Stig Gorseth tlf 416 53 372, 
e-post: sgorseth@online.no

Vel møtt!
Ta kontakt om det er noe.

Mvh Stig Gorseth, 416 53 372

DRESSURKURS PÅ NEDRE LEIN 
GÅRD I SPARBU – AKT. NORD VÅRKLONKEN 2015

Festkomiteen  
ønsker gamle og  
nye medlemmer  
velkommen til 
KLONKEN 2015.
Årets store begivenhet er som vanlig i 
gapahuken på Stiklestad camping. Grill-
ene er varme en gang etter utstillingen 
lørdag 13.06. (ca. klokka 19.00). Da er 
også kaffen klar!!

Denne festen anbefales på det sterkeste 
… Trivelig lag, med mye hoinnprat, 
stor trivselsfaktor og dans. Ta med deg 
det du trenger av god mat og drikke. 
Godt humør kommer av seg selv utover 
kvelden!! Dette blir artig, vel møtt alle 
sammen J

Hilsen festkomiteen
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Bankgiro 4410.06.57764
Hjemmeside: http://www.itfk.no

Leder
Brynjar Holmli
Haukåvegen 494, 7656 VERDAL
990 00 990
brynjar.holmli@gmail.com

Kasserer
Bjørn Sakariassen
Lerkeveien 17, 7717 STEINKJER
91 69 41 92
Bjorn.sakariassen@ntebb.no

Sekretær
Andreas Trefjord
7633 FROSTA
93 20 39 10
andreas.trefjord@frosta.kommune.no

Aktivitetsutvalg sør
Joakim Aurstad
Åsavegen 66, 7656 VERDAL
48 29 87 84
joakim.aurstad@hotmail.com

Aktivitetsutvalg nord
Anita Inderdal
Kvamstrøa 3, 7715 STEINKJER
97 04 16 29
inderdal@hotmail.com

Utstillingsutvalg
Jon Sverre Finsaas
Tuvskogvn 18, 7710 SPARBU
950 46 628
jonsfin@gmail.com

Dommerutvalg
Bjørnar Boneng
Nordenv. 4, 7608 LEVANGER
900 60 484
finnvola@online.no 

Jaktprøveutvalg
Tove Irene Løvås
Sivsv. 4 A, 7600 LEVANGER
419 31 349
itfk@online.no 

INN -TRØNDELAG FUGLEHUNDKLUBB

STARTER 5. MAI 2015 
PÅ RINNLEIRET 
ITFK ønsker velkommen til 
Apport, Appell (Lydighet) og 
Valpekurs på Rinnleiret 5. mai 
kl. 18:00. Kurset vil gå hver 
tirsdag fremover mot Stikle-
stadutstillinga.
Påmelding til Joakim Aurstad 
tlf 48 29 87 84 eller epost 
joakim.aurstad@hotmail.com 
Pris medlem kr 300,- og ikke-
medlem kr 500,-
Kurset er delt inn i grupper etter hva du ønsker og hvor langt du er 
kommet i dressuren. De ledes av våre egne dyktige instruktører.
• Valpekurs: Sosialisering og miljøtrening for din valp. Noe inn-

kallingstrening. Ingen nedre aldersgrense. En super start for din 
hund!

• Appellkurs (Lydighet): Grunnleggende innlæring i sitt, inn-
kalling, sitt og bli sittende samt lineføring. Dette er viktige 
momenter på vegen til å få en dyktig samarbeidene jakthund.

• Apportkurs: Step-by-step apportkurs med fasene holde, bære, 
gripe, gripe fra bakken og videre mot rype. Mulighet for å ta 
apportbevis ved endt kurs.

Det er også en god mulighet for sosialt samvær og lære mye om 
jakt, jaktprøver og hund. Dette er en ypperlig mulighet for å stille 
spørsmål! Ta gjerne initiativ og få med nye mennesker!
Det serveres kaffe og vi garanterer god stemning på Rinnleiret  
tirsdagene fremover. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål 
(Hans Andreas Øygarden – tlf 959 17 557, handreas86@gmail.com). 
Vel møtt alle sammen!

APPORT, APPELL OG VALPEKURS

STOFF OG BILDER TIL ITFK SIN INFO SENDES TIL: 
Andreas Trefjord, 7633 Frosta, mob. 932 03 910 –  

E-post: andreas.trefjord@frosta.kommune.no
Oppfordrer alle medlemmer til å sende inn gode framsidebilder til info’n.

Manusfrist for info nr 3 er 13. juni 2015.

Bli medlem
Ved tegning av medlemsskap i ITFK – 

ring sekretær Andreas Trefjord, 7633 FROSTA – 932 03 910
andreas.trefjord@frosta.kommune.no
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VINTERPRØVEN 2015

Verdalsprøven vinter 2015 ble avholdt i et fantas-
tisk vær med ca. 160 hunder til start. Vi hadde 
ut 7 partier på lørdag, hvorav 3 av disse var VK 
partier. På tross av noe varierte mengder med fugl 
ble det godt med premierte hunder og dom-
merne gjorde sitt ypperste for å legge prøvedagen 
til rette for samtlige deltakere. Søndagens VK-
finale gikk på Drivsjøen og hadde tett med fugl. 
I løpet av dagen var det 9 hunder med godkjente 
fuglearbeid.  

Prøveledelsen gjorde en fremragende jobb alle 
dager og vartet opp slik at stemninga var på topp 
og praten satt løst. Tusen takk til alle som bidro 
til et flott arrangement. Under jegermiddagen ble 
det servert rotgraut, saltkjøtt og tilbehør. Med 

faste sanger og gode historier om gamle dager på 
hotellet i Sandvika ble kvelden en suksess!

Det å få være med som settedommer lørdag 
og søndag gav mersmak og mye lærdom. Det er 
kunnskapsrikt å være dommerkandidat i det som 
tross alt er verdens beste fuglehundklubb. Med så 
mye kompetente og inkluderende folk ser under-
tegnede positivt på framtida.

Det er mange fine jaktprøver i tida fremover, 
men ikke minst også mulighet for å benytte 
anledning til flotte turer sammen med hund, og 
nyte det herlige naturen har å tilby. Ønsker alle 
en riktig god påske og lykke til med hundetre-
ninga fremover. 

Hans Andreas Øygarden

RESULTATER:
VK Finale 15/3-15
Terreng: Kverndalen/Drivsjøfjellet
Sol fra skyfri himmel.

1 Es Sako Krister Stav
2 Es Inna Pål Inge Røe
3 Es Rosa Lise Garberg
4 Es Cora Andreas Trefjord
5 Es Tilly Brynjar Holmli
6 P Singha Bjørnar Eidem
7 Es Anni Magnus Haugen
8 Es Kaisa Ivar Rødsjø
9 Es Hi-Troll Ingvar Rødsjø
10 Is Raya Anne Moum Mediaa
11 Es Hi-Trøkk Ingvar Rødsjø
12 Kv Ylva Jens Thomas Sagør
13 Es Tiny Dancer Jan Terje Bårdseth
14 B Buster Geir Håvard Ingdal
15 Es Frekk Jan Terje Bårdseth
16 B Cox Nils B. Skaar
17 B Tyri Geir Håvard Ingdal

1. slipp Es Sako – Es Inna
Innledningsvis blir begge litt ineffektive ved at de 
vender litt feil i vinden på venstre flanke. Dette 
bedrer seg og begge går meget godt med Sako i 
føringa. Inna blir litt åpen mot slutten.
Sako over Inna

2. slipp Es Rosa – Es Cora
Rosa tar føringa og jakter meget godt. Cora går også 
meget godt, men blir på etterskudd. På slutten av 
slippet finnes Rosa i stand i bratt li. Når fører kom-
mer til går Rosa på kommando fram til ny stand, 
rype letter presist foran Rosa som er rolig i oppflukt 
og skudd. Utreder og apporterer greit. Rosa over 
Cora.
Rangering: Rosa fur, Sako, Inna, Cora slått.

3. slipp Es Tilly – P Singha
Singha tar straks føringa og jakter meget godt. 
Tilly kommer på etterskudd, men holder klasse-
nivå. Rype letter i bekkedal, senere støkker fører av 
Tilly rype og Tilly roes. Stand på Singha langt ute. 
Avanserer i flere etapper, mister strålen og slår ned i 
vinden, kaster seg i stand. Rype letter presist foran 
Singha som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og 
apporterer greit. Singha over Tilly som utgår.
Rangering: Rosa fur, Singha fur + 2 sjanser, Sako, 
Inna, Cora slått.

4. slipp Es Anni – Es Kaisa
Begge går godt med Anni som den førende på noe 
bedre bredde. Vi ser Anni i stand nede i bjørkeli, 
samtidig tar Kaisa stand mot skjørtegran, Anni går 
villig på uten å presentere fugl. Før fører kommer 
til ser vi rype løpe unna og lette presist foran Kaisa 
som er rolig i oppflukt. Det skytes ikke da det er 
utenfor jaktbart hold. Begge hundene slippes på og 
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vi finner Kaisa i stand i granli. Når fører kommer til 
letter rype upresist foran Kaisa som er rolig i opp-
flukt og skudd. Utreder og apporterer greit. Kaisa 
over Anni som utgår.
Rangering: Rosa fur, Kaisa upresist fur + stand 
utenfor jaktbart hold, Singha fur + 2 sjanser, Sako, 
Inna, Cora slått.

5. slipp Is Raya – Es Hi-Troll
Raya tar føringa og jakter godt i anvist terreng, 
Troll blir åpen og mye borte. Vi ser rype lande i 
anvist terreng, Raya kommer til og avanserer, rype 
letter og Raya fester stand like etter. Raya løser ut 
og ordner opp selv. Troll blir borte. Raya over Troll 
som utgår.
Rangering: Rosa fur, Kaisa upresist fur + stand 
utenfor jaktbart hold, Singha fur + 2 sjanser, Sako, 
Inna, Raya sjanse, Cora slått.

6. slipp Es Hi-Trøkk – Kv Ylva
Trøkk tar straks føringa og går meget godt, Ylva 
kommer i gang og går godt. Vi finner Trøkk i stand 
langt ute og vi ser at Ylva står foran. Ylva løser ut 
og Trøkk løser så ut. Vi finner Ylva i stand, når vi 
kommer til står Trøkk lenger ned uten at han kan 
se Ylva. Troll fra forrige slipp finnes også i samme 
område. Ylva og Trøkk får beskjed om å reise på 
likt. Trøkk reiser villig mens Ylva blir stående. Rype 
letter presist foran begge som er rolig i oppflukt og 
skudd. Begge utreder. Trøkk apporterer greit. Ylva 
tygger i stykker rypa. Trøkk over Ylva som utgår.
Rangering: Trøkk fmr, Rosa fur, Kaisa upresist fur + 
stand utenfor jaktbart hold, Singha fur + 2 sjanser, 
Sako, Inna, Raya sjanse, Cora slått.

7. slipp Es Tiny – B Buster
Begge går meget godt med Buster som den førende 
på bedre terrengdekning. Stand på Buster langt ute. 
Tiny stoppes, på tur opp til Tiny støkker fører rype. 
Buster belastes ikke denne da han allerede står. Når 
fører kommer til letter rype presist foran Buster som 
er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer 
greit. Senere stand på Buster, går på kommando vil-

lig på uten å presenter fugl. Buster over Tiny.
Rangering: Trøkk fmr, Rosa fur, Kaisa upresist fur + 
stand utenfor jaktbart hold, Buster fur + tomstand, 
Singha fur + 2 sjanser, Sako, Inna, Raya sjanse, 
Cora slått, Tiny slått + sjanse.

8. slipp Es Frekk – B Cox
Cox tar straks føringa og går glimrende, Frekk går 
meget godt men kommer på etterskudd. Vi finner 
begge i stand langt ute, begge får beskjed om å reise 
på likt. Cox reiser djervt og presist rype, Frekk går 
mot makkker og det viser seg da at Frekk sekunde-
rer makker. Begge roes i oppflukt og skudd. Cox 
utreder og apporterer korrekt. Vi slipper på begge, 
Cox er fremdeles den førende. Cox kaster seg i 
stand, reiser på ordre villig i etapper presist rype og 
er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Begge 
slippes på og hundene og førerne kniver om terren-
get. Når innnkallingsordre gis ser vi Frekk i stand 
langt nede i li. Når fører kommer til går han villig 
på og reiser rype noe upresist og er rolig i oppflukt 
og skudd. Uttreder greit, men apporterer slurvete. 
Cox over Frekk.
Rangering: Trøkk fmr, Cox 2 fmr + slått, Rosa fur, 
Kaisa upresist fur + stand utenfor jaktbart hold, 
Buster fur + tomstand, Singha fur + 2 sjanser, Frekk 
fmr noe upresist + 2 ganger slått, Sako, Inna, Raya 
sjanse, Cora slått, Tiny slått + sjanse.

9. slipp B Tyri – Es Sako som er ute i sitt 2. slipp
Sako fører, men blir innledningsvis litt ensidig på 
venstre side, Tyri holder klassenivå. Tyri finnes i 
stand, ryper letter presist foran Tyri før fører er på 
jaktbart hold og hun blir for urolig i oppflukt og 
skudd. Sako over Tyri som utgår, Sako har tid til 
gode.
Rangering: Trøkk fmr, Cox 2 fmr + slått, Rosa fur, 
Kaisa upresist fur + stand utenfor jaktbart hold, 
Buster fur + tomstand, Singha fur + 2 sjanser, Frekk 
fmr noe upresist + 2 ganger slått, Sako, Inna, Raya 
sjanse, Cora slått, Tiny slått + sjanse.

Vi tar nå lunch i det flotte været.

Før starten på lørdag.
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VINTERPRØVEN 2015 forts

Rangering etter 1. runde:
1 Trøkk fmr
2 Cox 2 fmr + slått
3 Rosa fur
4 Kaisa upresist fur + stand utenfor jaktbart hold
5 Buster fur + tomstand
6 Singha fur + 2 sjanser
7 Frekk fmr noe upresist + 2 ganger slått
8 Sako
9 Inna
10 Raya sjanse
11 Cora slått
12 Tiny slått + sjanse.

2. RUNDE.

10. slipp Es Inna - Es Rosa
Begge starter meget godt med Rosa som den 
førende på noe bedre format og kontinuitet. Inna 
har en kraftig markering langt ute som hun ordner 
opp i selv. Begge forsvinner under kant, ryper letter 
og Inna velger å forfølge rypene. Når vi kommer 
over kanten ser vi Rosa i stand som hun ordner opp 
i selv. Rosa over Inna som utgår. Vi setter på Sako 
som har tid til gode. Rosa tar føringen og holder 
den slippet ut. Rosa over Sako.
Rangering: Rosa fur + sjans, Sako slått.

11. slipp Es Cora – P Singha
Singha tar straks føringen og går meget godt, Cora 
kommer på etterskudd og er en del borte. Singha 
finnes i en stram stilfull stand. Går på ordre villig 
frem i flere omganger uten å presentere fugl. Slår 
seg litt lenger opp og tar ny stand som hun ordner 
opp selv. Begeret er nå fullt for Singha og vi stopper 
slippet. Begge utgår.
Rangering: Rosa fur + sjans, Sako slått.

12. slipp Es Kaisa – Is Raya
Raya tar føringa, men utover i slippet jevner det seg 
ut. Kaisa finnes i stand. Går på ordre kontrollert 
fram til ny stand. Rype letter presist foran Kaisa 
som er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder 
greit. På slutten av slippet ser vi Raya støkke ryper 
som forfølges. Kaisa over Raya som utgår.
Rangering: Kaisa fur + upresist fur + stand utenfor 
jaktbart hold + sjanse, Rosa fur + sjanse, Sako slått.

13. slipp Es Trøkk – Es Frekk
Straks etter slipp finnes Frekk i stand med Trøkk 
som sekundant. Frekk går villig på uten å presentere 
fugl. Begeret er også fullt for Frekk og vi stopper 
slippet. Trøkk over Frekk som utgår.

14. slipp Es Trøkk – B Buster
Buster tar føringa på bedre format. Vi ser Trøkk i 
ro langt ute, når vi nærmer oss apporterer han en 
død rype. På slutten av slippet tar Buster den tunge 
veien opp ei bratt li mens Trøkk går nedover og 
fram i terrenget. Begge førerne går for å lete etter 
hundene. Trøkk finnes i marsretningen. Når fører 
til Buster kommer opp lia melder han stand. Han 
venter på at dommer kommer seg i posisjon. Buster 
reiser på ordre villig og presist rype og er rolig i opp-
flukt og skudd, utreder korrekt. Buster over Trøkk.
Rangering: Buster fmr + fur + tomstand, Kaisa fur 
+ upresist fur + stand utenfor jaktbart hold + sjanse, 
Rosa fur + sjanse, Trøkk fmr + slått, Sako slått.

15. slipp Es Tiny – B Cox
Cox tar straks føringa og går glimrende. Tiny fester 
en usikker stand og hun stivner i en stilfull stand. 
Går på ordre villig på uten å presenter fugl. Begeret 
fylles også for Tiny og hun er ferdig bedømt, men 
går med som makker. Vi ser ryper som flyr langt 
fremme i terrenget som vi ikke belaster hundene. 
Cox over Tiny som utgår.
Rangering: Buster fmr + fur + tomstand, Cox 2 
fmr + slått, Kaisa fur + upresist fur + stand utenfor 
jaktbart hold + sjanse, Rosa fur + sjanse, Trøkk fmr 
+ slått, Sako slått.

Dagen er nå omme og vi har følgende 
premieliste:
B Buster 1. VK Finale med Cacit
B Cox 2. VK Finale med Res.Cacit
ES Kaisa 3. VK Finale
ES Rosa 4. VK Finale
Es Trøkk 5. VK Finale

Vi takker for en fantastisk dag i fjellet med masse 
fugl og mange situasjoner. Vi vil gratulere de premi-
erte og takker prøveledelsen for tilliten vi ble vist til 
å dømme finalen.

Trond Kolstad
Ole Arnstein Strømsli
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STIKLESTAD-UTSTILLINGEN
en av landets største jakthundutstillinger

LØRDAG 13. JUNI 2015
Utstillingsplass, Stiklestad camping

Raser og dommere:
• Engelsksetter, Pointer – dommer Rune Tyvold

• Breton, Gordonsetter, Irsk setter, Münsterländer, Vorstehund og Weimaraner –
dommer Hilde Kvithyll

Startkontingent:
• Ved påmelding via NKK sin hjemmeside: kr 375,-

• Ved påmelding på påmeldingsskjema eller mail: kr 440,-
• Ved oversitting av frist(manuell) kr 475,-

Adresse: Stiklestadutstillingen, Postboks 155, 7801 Namsos
eller epost til bjorn.pettersen@ntebb.no

OBS: Ved påmelding via NKK sin hjemmeside, velg Nord-Trøndelag Dachshundklubbs utstilling

Bankkontonummer: 4440 11 08464
Påmeldingsfrist: Manuell: 30. mai 2015 – Via NKK: 05. juni 2015

Påfør rase, hundens navn og reg.nr. på betalingen ved manuell påmelding.
Forbehold om dommerendringer. Husk krav til ID-merking

Barn og hund kl. 1100, påmelding på stedet innen 1030

Valpeshow for jakthundrasene, påmelding via NKK. Kr 200,-.
Bedømmelse sammen med de ordinære klassene

Kontaktperson: Jon Sverre Finsaas, tlf. 950 46 628

NORSK JAKTCHAMPION RAUNAKKENS COX

Raunakkens Cox fikk 2.VK finale 
m/res. CACIT på Vinterprøven 
vår, og ble med det resultatet Norsk 
Jaktchampion!
NJCH Raunakkens Cox (Rau-
nakkens Ta Roma Røvarlægg - N 
SE JCH NMFHv11 Velvet Dei 
Fiorindo (Pronto)) eies av Nils 
B. Skaar og oppdretter er Ronny 
Sagmo.
Vi gratulerer begge!



www.designtrykk.no
Miljømerket trykksak  241 781

Vi støtter hundesporten i Trøndelag

KIROPRAKTOR  TERJE MALMO  M.N.K.F.

STEINKJER
KIROPRAKTORSENTER

Nedre Mølleveg 1 - 7715 Steinkjer
Telefon 74 16 39 50 - Telefax 74 14 00 37

VERDAL
KIROPRAKTORSENTER

Gamleveien 1 - 7650 Verdal
Telefon 74 04 19 00 - Telefax 74 04 19 01

Vakttelefon 913 80 088

Postboks 34, 2021 SKEDSMOKORSET
TLF. 64 83 89 00 - FAX 64 83 89 01
E-mail: post@nordic-outdoor.no

Sivsvei 3D, 7600 Levanger
Telefon 74 08 14 11
post@smadyr.com

Smålandsvegen 25, 7660 Vuku 
Tlf.: 74 07 51 30

Hos oss er alt mulig

NAMSOS
Søren Thornæsv. 10, Namsos
Tlf. 74 21 21 50
namsos@designtrykk.no

SteiNkjer
Skippergt. 11 D, Steinkjer
Tlf. 74 12 13 35
firmapost@designtrykk.no

OrkDAL
Megardsvegen 1, Fannrem
Tlf. 406 406 00
svend.age@designtrykk.no

Vi er svanemerket – 241 781

Vi støtter det kulturelle arbeidet i kommunene


