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INFO’n
MEDLEMSBLAD FOR INN-TRØNDELAG FUGLEHUNDKLUBB –  nr.  4 -2015

Fra treningsterrenget Heia.



2

For å starte med en kort beskrivelse av året 
2015 så hadde vi en fin vinter, en lang vår 
som knapt var ferdig når høsten slo til for 
fult, med regn og regn som i skrivende stund 
ikke har tatt slutt. Men hva betyr dette for 
ryper og skogsfugl bestanden. Etter ett godt 
år i 2014 med flott vær og godt med ryper 
kommer smellen en sur og våt vår som var til 
langt ut over klekking.

Ingen trivelig start for nyklekte kyllinger, 
rapportene om dårlige kull var resultatene 
av tellingen som ble foretatt i august, og 
når jakten startet ble resultatet fra tellingen 
bekreftet.

Det var nok fornuftig og begrense jakt-
tiden, så får vi håpe at våren og stamfuglene 
slår til neste år, inntil videre er det å anbefale 
å ta med startpistolen når hundene skal trim-
mes.

Vi er nå kommet til november måned 
og styret er nå i full sving med årsmelding 
og forlengelse av sponsoravtaler, en viktig 
inntektskilde for klubben, noe medlemmene 
nyter godt av.

Det er også lagt ned ett stort arbeid på 
å skaffe klubben en ny og forbedret hjem-
meside, noe jeg anbefaler medlemmene og 
klikke seg inn på. Der får du en oversikt over 
klubbens aktiviteter.

Styret skal også i løpet av året søke om 
dispensasjon for å ha aktivitetsuken i april.

Det har i løpet av året vært mange aktivi-
teter i klubben, disse er meget godt gjen-
nomført! Mange har deltatt, andre møter 
opp for kaffe og trivelig prat, dette skaper 
miljø og trivsel i klubben. Dette har resultert 
i mange nye medlemmer i løpet av året, husk 
å være inkluderende, vi blir sterke om vi drar 
lasset sammen og tar vare på hverandre.

Styret håper at alle fornyer sitt medlem-
skap når faktura fra Norsk Kennel Klub 
kommer i posten som vedlegg til bladet 
Hundesport.

Til slutt vil styret takke for tilliten for 
det året som snart er historie, og ønsker alle 
medlemmene og deres familie en RIKTIG 
GOD JUL OG ETT GODT NYTT ÅR!

 Hilsen Brynjar Holmli - leder

LEDEREN

Skogbannets Selje 
med sine første ryper.
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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

Dressurområdet var åpent i tiden 15.07 til 08.09. Terrenget har 
vært åpent 51 dager. Også i år var det gratis for medlemmer i ITFK 
å benytte seg av tilbudet, mens ikkemedlemmer betaler kr. 200. 
Det har vært 77 personer som har løst kort, 205 personbesøk og 
280 hundebesøk. 

Årets besøkstall er svært gledelige og bekrefter behovet for å ha 
et slikt treningsterreng som et tilbud i regionen. Hovedtyngden 
brukere har kommet fra Innherred, men også brukere fra andre 
deler av landet besøker Heia med jevne mellomrom.

ITFK har fortsatt utelukkende positive erfaringer med bruken 
av dressurområdet. Det er heller ikke i år registrert noen konflikter, 
verken i forhold til vilt, beitedyr eller forsvarets bruk av skytefeltet. 

Det er all grunn til å tro at tilbudet i Heia dressurområde i sterk 
grad ansvarliggjør hundeeierne, gir mulighet til å skolere og fysisk 
trene hundene før prøvestart og jakt, samtidig som det øker forstå-
elsen av de intensjoner som ligger til grunn for bestemmelsene om 
båndtvang.

Det er verdt å nevne utfordringene rundt organiseringen av 
ansvarshavende og at besøkstallene faller kraftig etter at båndtvan-
gen oppheves. Det har de siste årene blitt lagt opp til at de anvars-
havende som blir satt opp på listen, ordner seg imellom de nød-
vendige bytter som må til for at kabalen skal gå opp. Av forskjellige 
årsaker har det her dessverre sviktet litt for ofte. 

Dette har ført til at tilbudet om trening i Heia dressurområde i 
2016, blir noe redusert i forhold til tidligere. I perioden 15. juli og 
ut august, kuttes hver tirsdag og fredag ut. I tillegg kuttes septem-
ber helt ut. Det vil bli en ny vurdering av tilbudet etter endt sesong 
2016.

Stig Gorseth, Akt. Nord

HEIA DRESSUROMRÅDE 2015

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 1 er 14. februar 2016.

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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ITFK`s senhøstmøte  
– Stiklestad Nasjonale Kultursenter i «Storsalen»

Tirsdag 08.12. kl. 18.00

”Den stående fågelhundens  
dressyr och injagning”

Foredragsholder: Mattias Westerlund, Hundeskolen Vision

Inngang: kr. 100 for medlemmer
 kr. 150 for ikkemedlemmer

• Innlagt pause med mulighet for kjøp av kaffe mm. og lausprat i kafeen
• Premier trekkes på inngangsbilletten, HOVEDPREMIE ER HYTTEOPPHOLD 

PÅ VÆRDALSBRUKET!
• Torpet Fiskeoppdrett v/Anders Strickert fra Brekken selger rakfisk

LITT INFO
Mattias Westerlund har mange års erfaring med hundedressur og utdanning for hun-
deeiere. Mattias har gjennom flere år arbeidet ved Hundeskolen i Sollefteå og driver nå 
sitt eget foretak, Hundskolan Vision.

På Hundskolan Vision kombinerer Mattis Westerlund sin dyptgående kunnskap om 
hunder og deres adferd gjennom mange års erfaring med trening av hunder innen 
ulike områder. Ett av Mattis sine spesialområder er trening og dressur av jakthunder.

All innlæring og trening som Hundskolan Vision arbeider med, bygger på kunnskap 
om hvordan hunden lærer, hva som motiverer dem, hvordan man bygger opp et leder-
skap og en strukturert treningsmetode som tar steg for steg.

Mattis ønsker at foredraget gir et bilde på hvordan den stående fuglehunden forbere-
des for den praktiske jakttreningen og jakten.

Målet er at deltakerne skal få et overblikk over hvordan hunden forberedes den prak-
tiske jakten, hva hunden bør kunne og hvordan man oppnår dette.

Velkommen!

Mer info - 
http://www.hundskolanvision.se/
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KLUBBMESTERSKAP OG ÅRSFEST 2016

ÅRETS HUND 2015

KLUBBMESTERSKAP 
Opprop på Rinnleiret kl. 0900 lørdag 
06.02.16.

Påmelding med hundens og eierens navn + 
hvilken klasse du skal starte i (UK – AK – 
VK) til Tove Løvås på epost: itfk@online.no 
eller ring 41 93 13 49.

ÅRSFEST 
ITFK inviterer til årsfest på Volhaugen Sam-
funnshus/Bedehus første helga i februar. 

Sett av helga tidlig, for det er store planer på 
gang!!! Det vil bli servert vilt-koldtbord med 
et variert utvalg høsta fra naturen. Som van-
lig blir det lett og listig ITFK-stemning med 
god drikke og musikk!

Mer info seinere for påmelding.

Vel møtt!

Hilsen festkomiteen i ITFK

ÅRETS UK-HUND – AK-HUND – 
VK-HUND - UTSTILLINGSHUND
Klubben kårer som vanlig «Årets hund» 
2015. Kåringen skjer på grunnlag av opp-
nådde premier i 2014. 

ÅRETS UTSTILLINGSHUND
Vi vet at en del av klubbens hunder har 
«rydda premiebordene» denne utstillings-
sesongen, så meld inn premieringene innen 

utløpet av januar til utstillingsutvalget v/ Jon 
Sverre Finsaas på mail: jonsfin@gmail.com.
Selve kåringen skjer på årsfesten.

ÅRETS JAKTPRØVEHUND
Husk: meld inn hundens fødselsdato, hvor 
og hvilke resultater hunden din har oppnådd 
2015. I VK må du også ha med antall star-
tende i VK på jaktprøven.
Send til itfk@online.no 
eller ring 41 93 13 49

Innkalling til årsmøte ITFK 2016
Årsmøtet avholdes på Verdal hotell onsdag 10. februar 2016 kl. 1900.

Forslag eller saker som medlemmer ønsker behandlet  
må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.  

Send til sekretær Andreas Trefjord (andreas.trefjord@frosta.kommune.no)  
før 14.01.16.

Forslag til kandidater i forhold til valg på årsmøte må være valgkomiteen i hende/
poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Detaljert årsmøteinnkalling vil være tilgjengelig på vår hjemmeside  
senest 14 dager før årsmøte.

Styret 
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VK FINALE 30.8.2015 – DREIEBOK

Deltakere:
ES Maja Harald Gomo
P Rasken Steinar Volden
SV Hedda Rune Fossum
P Mico  Terje Bjugan
B Roma  Ronny Sagmo
ES Xavier B. M. Sandsør
GS Ville Marius Aakervik
IS Raya  Anne Moum
GS Luna P. A. Wang
ES Inna  Pål Inge Røe
B Cox  Nils B. Skaar
ES Orroz Arvid Aasen

Skyttere: Thomas Holthe og Robert Helmo
Dommere: Arild Dahl og Jan R Tunby
Terreng: Drivsjøen

1.slipp: ES Maja- P Rasken
Maja tar føringen i motvind, Rasken man-
gelfull reviering, vender feil i vinden.
Maja over Rasken som utgår.

2.slipp: SV Hedda-P Mico
Mico jakter meget bra i anvist terreng, 
Hedda er borte i mesteparten av slippet.
Mico over Hedda som utgår.
1.Mico
2.Maja

3.slipp: B Roma- ES Xavier
Roma fører slippet, jakter utmerket,men 
Xavier går også godt. Xavier fester stand, går 
villig på og reiser fugl presist, er komplett 
rolig i oppflukt og felling, apperterer og 
utreder korrekt.
Begge har senere sjans på fugl.
Xavier FMR over Roma 
1.Xavier FMR+ FIS
2.Mico
3.Maja
4Roma SF+ FIS

4.slipp: GS Ville – IS Raya
Ville støkker og går etter. Raya har 10 min 
til gode og plasseres ikke.

5.slipp: GS Luna – ES Inna
Begge jakter meget godt, veksler om førin-
gen, etter hvert har Inna noe større dybde i 
søket og settes over.
1.Xavier FMR+ FIS
2.Inna
3.Luna
4.Mico
5.Maja
6.Roma SF+FIS
Raya har tid til gode

6.slipp: B Cox – ES Orroz
Begge jakter meget godt i stort format og 
glimrende reviering. Begge finnes i stand i 
samme området. På ordre reiser Orroz uten 
resultat, mens Cox reiser rype presist foran, 
er komplett rolig når det felles. Apporterer 
og utreder korrekt.
Cox over Orroz.
Etter 1.runde:
1.Cox FMR
2.Xavier FMR +FIS
3.Inna
4.Luna
5.Mico
6.Maja
7.Orroz SF+BS
8.Roma SF+FIS
Raye har tid til gode

7.slipp: ES Maja – P Mico
Begge jakter meget godt, Mica støkker rype 
og går etter. Maja 5 min til gode.

8.slipp: ES Maja – IS Raja
Maja blir omstendelig og Raya settes over. 
Begge har sjans på fugl.
1. Maja FIS
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9.slipp: B Roma – GS Luna
Begge jakter godt, veksler om føringen. 
Roma stand, rype letter presist foran. Det 
felles på meget kort hold og Roma fallappor-
terer, utgår. Luna tid til gode.
1.Maja FIS

10.slipp: ES Inna – B Cox
Begge jakter meget godt,men Inna noe ensi-
dig, Cox større intensitet, settes over.
1. Cox FMR
2. Inna
3.Maja FIS
Luna tid til overs

11.slipp: ES Orroz – ES Xavier
Begge jakter meget godt, veksler om førin-
gen og settes likt.
Etter 2.runde:
1.Cox FMR
2 Xavier FMR, FIS
3.Inna
4 Raya FIS
5.Maja FIS
6.Orroz SF, BS
Luna tid til overs

3.Runde:
12.slipp: ES Raya- GS Luna
Begge går meget godt, settes likt.
1.Luna SF

13.slipp: BCox- ES Xavier
Begge jakter meget godt, Cox revierer noe 
bedre og settes over.
1.Cox FMR
2.Xavier FMR,FIS
3.Luna SF

14.slipp: ES Inna- ES Maja
Begge jakter meget godt, men Maja har 
større dybde og settes over i slippet.
1.Cox FMR
2Xavier FMR,FIS

3Inna
4.Maja
5.Luna SF

15.slipp: ES Orroz – IS Raya
Begge jakter godt, settes likt.
1.B Cox FMR 
2.ES Xavier FMR,FIS 
3. ES Inna
4. IS Raya
5.ES Maja
6.ES Orroz SF, BS
7.GS Luna SF

Premiert blir:
B Cox   1.VK m/CACIT
ES Xavier  2.VK

Dommerne takker for tilliten!

 Arild Dahl Jan R Tunby

Fra finalen.



www.designtrykk.no
Miljømerket trykksak  241 781

Vi støtter hundesporten i Trøndelag

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


