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INFO’n
MEDLEMSBLAD FOR INN-TRØNDELAG FUGLEHUNDKLUBB –  nr.  3 -2015

Intervju med Jorid og Kjell Norum i bladet. 
Her er Jorid med Skillevatnet’s Tricsi og Kjell med Dulle’s Torika
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Hei alle fuglehundvenner! Ifølge kalenderen er det i 
skrivende stund sommer, men når vi ser ut av vinduet 
må vi vel bare konstatere at den har vi fortsatt til gode!

Da er det greit å se på vår egen kalender, (ITFK`s aktivitets-
kalender for 2015) der vil jeg absolutt si at aktivitetene 
stemmer med årstiden.

Jaktprøvesesongen er forlengst over, mange meldinger er 
kommet om flotte dager i fjellet sammen med gode venner 
og kollegaer, retter også en stor gratulasjon til alle heldige 
og selvsagt dyktige premievinnere.

Jeg må få skryte av samholdet og aktivitetene i klubben.  Vi 
har tradisjonelt faste treninger både på Nedre Lein, Mære 
og Rinnleiret, Verdal.

Treningene omfatter apportkurs - dressur - utstillings-
trening og valpetrening.  Flinke instruktører sørger for at de 
oppmøtte får den hjelpen de trenger.

Totalt er det ca. 100 deltagere fordelt på de forskjellige 
aktiviteter, det serveres kaffe og her er det også mange 
andre som møter opp for det sosiale samværet, utveksling 
av erfaringer og gode historier.

Kalenderen viser 15. juni nå og jeg er stolt når jeg hører 
om rekorddeltagelse på vår utstilling på Stiklestad. I vår 
gruppe fuglehunder var det nærmere 150 hunder som stilte 
og mange fine premieringer er rapportert. Gratulerer til alle 
sammen.

Stor glød og innsats var det også når beste apportør ble 
kåret, gratulerer til vinner.

På kvelden ble det som tidligere vårklonk med grilling, fest 
og musikk til langt ut i de små timer.

Det eneste som var beklagelig for meg var at årets 
Fuglehundting ble avviklet samme helg.  Alle FKF’s klubbers 
ledere er samlet og jeg måtte selvsagt prioritere det.

Årets Fuglehundting ble avviklet i Alta og var preget av 
saklighet og ett styre som var løsningsorientert og ryddige i 
sitt arbeid.  Ettersom det i år er 50 år siden FKF ble stiftet ble 
årets Ting avsluttet med en festmiddag, med noe mimring 
og gode historier.

Ha en riktig god sommer alle sammen, både to og - firbente, 
vi er snart tilbake med høstens aktiviteter.

Med vennlig hilsen leder Brynjar Holmli

LEDEREN

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 4 er 01. september 2015

Vi gratulerer vinnerne av årets apportkonkurranse. 
1. plass; Joakim Aurstad. 
2. plass; Kenneth Bjørnstad. 
3. plass; Tommy Aune

Klonken 2015
Etter årsmøtet i år satt styret igjen med fullmakt til å oppnevne en festkomite ettersom ingen ble valgt. Hans 
Christian Olsen har tatt på seg ansvaret for både klonken og årsfesten til neste år.  

Nytt av året på årets klonk var en god velkomstdrink til alle oppmøtte. Grillene var som vanlig varme og kaffen 
klar når de (litt for få) oppmøtte kom. Veldig god stemning, mye hundeprat og skikkelig godt ITFK-humør gjorde 
dette til nok en flott klonk. Været var helt greit, men det var godt med varme turklær utover kvelden. 

Oppfordrer alle medlemmer til å komme på klonken neste år. Dette er en veldig god mulighet til å bli kjent med 
ITFK-miljøet , og ikke minst å få snakket om de flotte gode hundene våre en hel kveld/natt!
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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

Årets Stiklestadutstilling ble 
arrangert 13.06 på Stiklestad 
camping. 

Etter fjorårets utstilling med dårlig deltakelse og 
signal fra FKF og raseklubbene om reduksjon 
i antall utstillinger, var vi spent på deltakelsen. 
Lenge så det dårlig ut, men etter utsetting av 
påmeldingsfrist og aktiv bruk av facebook fra en 
del av klubbens medlemmer, hadde vi plutselig 
rekorddeltakelse. 140 fuglehunder og over 300 
hunder totalt er veldig bra.

Etter lang tid med trøstesløst vær, kom utstil-
lingsdagen med oppholdsvær og til og med litt 
sol. Arrangementet gikk greit, og det så ut som 
folk trivdes. 

Årets dommere var Rune Tyvold for ES og P, og Hilde Kvithyll som dømte de øvrige 
fuglehundrasene. De hadde henholdsvis 60 og 86 hunder i sine ringer, og holdt tidsskjema 
imponerende bra. Etter bedømming i de to fuglehundringene, ble rasevinnerne samlet til 
kåring av best i gruppen med Hilde Kvithyll som dommer og med følgende resultat:

BIG 1 N SE UCH Skogbannets Cora ES
BIG 2 Sætertunets Duchess Zenta Breton
BIG 3 Zettertjern’ Super Star Gordonsetter
BIG 4 Vretstugans Xena Vorsthehund Strihåret

Skogbannets Cora til Andreas Trefjord ble handlet av Trond Kolstad på slutten av dagen. De 
gikk videre til BIS-kåring og vant hele utstillingen. Gratulerer til Cora, Andreas og Trond. 
Utstillingens beste veteran ble ES Furuskogens Tanja til Helgar Sætermo, gratulerer til dere og.

Takk for i år og velkommen tilbake i 2016!

Hilsen Jon Sverre Finsaas, leder i utstillingsutvalget

STIKLESTADUTSTILLINGA 2015

Bli medlem
Ved tegning av medlemsskap i ITFK – 

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

Skogbannets Cora og Trond Kolstad

KV Joker med flotte resultater
KV Joker (Aron-Ulvesvollens FTF Ylva) til Jon 
Inge Alstadvold har gjort det meget godt både 
når det gjelder utstilling og apport i sommer.
 
Utstilling: Cert, BIR og BIS4 på Sølvhundutstil-
lingen, og Cert, BIR og BIG2 på utstillingen til 
Hakadal og Nittedal SJFF. 

Apport: 2x1.AK på NVK-Buskerud sin 
Holleiaprøve.

Og at han er en ivrig vannapportør beviser 
vel bildet, Et sjeldent blinkskudd!
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50ÅR FOR ENGELSKSETTER’N

I 1965 kjøpte Jorid og Kjell Norum sin første jakthund, 
engelsksetteren Trixie (INT UCH Tinn-Nan). De første 
årene var det ”bare jakt,” så kom interessen for jakt-
prøver, og Kjell var med og stiftet Inn-Trøndelag Fugle-
hundklubb (ITFK) i 1969. I 1994 vart Kjell æresmedlem i 
ITFK, og i 1997 fikk han gullmerket i Norsk engelskset-
terklubb.

På ITFK’s aller første jaktprøve fikk Trixie 1. AK.  De hadde så 
et valpekull på Trixie med Borkes Sisu, og beholdt en hann-
valp som fikk navne Pelle. Men den ville ikke reise fugl. I 
1973 kjøpte de derfor ES Tinka (Østvangens Siff - Borkes 
Dux) av oppdretter Håkon Haslevang i Sortland. 04767/73 
Tinka er stammor til alle hundene Kjell og Jorid har hatt si-
den. I dag har de to engelsksettere, men til tider har det vært 
opp til fire ”på stallen”. I løpet av årene som har gått, har de 
vunnet unormalt mange jaktprøvepremier, og helt fram til i 
dag har de avlet og ført fram nye topphunder, - med Tinka 
som stammor. 

Denne merittlista taler for seg selv:
NJCH Tru (Tinka – Pax P av Eckebæck) 
NJCH Skillevatnet’s Tinka II (Tinka – Tsar)
NJCH Skillevatnet’sTine (Tru – Blåmyras Chacko)
NUJCH Skillevatnet’s Torne (Skillevatnet’s Tinka II – 
Bjørkkraggen’s Chott) 
NJCH Skillevatnet’s Tinka III (Skillevatnet’s Tinka II – 
Stena N S N Eddie) 
NJCH Skillevatnet’s Tiri (Skillevatnet’s Torne – 
Hattbekken’s Bjarne) 
NJCH Skillevatnet’s Tiba (Skillevatnet’s Tinka III – 
Skillevatnet’s Sarek) 
Tinka II vant Norgescupen i 1988 og var første hund 
som vant 3 x 1. VK i løpet av ei helg på Kongsvold.
Tine vant Norgescupen i 1992.
Tre ganger har Kjell deltatt med hunder på NM lag, 
Tinka II i 1987 og 1989 og Tiba i 2007, alle ganger 
vant engelsksetterlaget. 
To ganger har Jorid og Kjells hunder blitt nr. 2 i NM 
individuelt.

 
Vi har gjort et intervju med Kjell og Jorid for å 
finne ut litt om hvorfor Kjell og Jorid har lyk-
tes så godt over så mange år, og med så man-
ge hunder. Det er kanskje ikke usannsynlig at  
ferskere hundeeiere kan lære litt av det Kjell og Jorid 
har gjort heller. Samtidig mener vi det er viktig å gjøre 
litt stas på to meget dyktige hundeeiere. 

Kjell er opptatt med å bla gjennom gamle hundepapirer 
når jeg kommer på besøk. 
”Æ leite ætte nå papira på a Toril,” sier han. ”Det va ein tå di 
likest hoinnan æ har hatt, men æ sælt a. Det e læng sia nu 
ja, men æ hi angra mæ heile livet. Det va Ekebæck å Østvan-
genblod bakom den tispa, å det e nå tå det likest blodet æ 
hi verre borti. Du skjønne det at æ sælt a ferdi at æ holdt  

 
igjæn tri kvølpa av eit kull æ ha, å da vart det litte mang å 
hold styr på. På den tida truidd æ at æ va i himmel’n æ, å 
kuinn få te gode hoinna tå aillt, men blodslinja’n passa ikke 
i lag, å den tri kvølpan vart bærre skit’n.  Æ kvitta mæ med 
aill tri ætte kvart, - å a Toril ha æ sælt, æ må ha vårri meir 
einn bevisstlaus.”

Vi forlater Toril og hundearkivet, flytter oss inn i stua, 
og jeg får etter hvert mulighet til å stille Kjell og Jorid noen 
spørsmål.

Hvilke egenskapa mein di e viktigst for å få te ein god  
føggelhoinn? 
”Ætte mi meining e det ein god psyke, jaktlyst og viltfinne-
revne, sier Kjell. ”Ein hoinn med god psyke e my enklar å 
dresser, og du kainn still større krav te ein sånn hoinn,” sier 
han. ”Da får du får gjærn eit godt forhold te hoinn, - og det 
merke’n. Det e nytteløst å få te ein hoinn du ikke like, kjemien 
mellom hoinn og dressør må stæm. Jaktlyst og viltfinnerevne 
heng sammen,” mener Kjell, ”hoinna som har stor vilje te å 
søk ætte føggel, har intensitet i søket og e konsentrert, dæm 
finn oft fugl.  Sånne hoinna bruke vind og terreng riktig å,” 
tilføyer han. ”Det sjer nesten ut som dæm har meir jaktvætt 
einn ainna hoinna, men det e viljen te å finn føggel som driv 
dæm.” 

På spørsmål om det er sammenheng mellom viltfinne-
revne og søksformat, er Jorid like sikker. ”Det er ikke be-
stainndig dæm som går størst som finn mæst føggel,” sier 
hun, ”og vi har sjøl hatt hoinna som har vist oss det. Tru ha 
rykte på seg for å gå for trangt, nån meint det såmmå om 
Tinka II å, men dæm fainn nu oft meir fugl einn makkeran 
da, oft i terreng som makker va ferdig med.” Kjell er enig i 
det. ”Selvfølgele må det vårrå eit vest format på søket, men 
det handle først og fræmst om intensitet og konsentrasjon,” 
understreker han.

Eksteriøret da, hi du verri opptatt tå det?
”Jada, det har æ, æ hi verri opptatt tå at dæm skuill ha 1. 
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AK. Ein føggelhoinn ska ha eit eksteriør som er funksjonelt, å 
da må dæm vårrå bygd for å spring over lang tid,” fortsetter 
han, ”og dæm må ha ein godt utvekla muskulatur, og ikke 
minst ein brystkasse med godt volum. Å vest dæm får 1. AK, 
så heill det fer å få jaktchampionatet, å det e nok fer mæ. Ut 
over 1. AK synes æ oft det bli my show.”
Det er Kjell som har styrt med avlen, det har ikke Jorid 
lagt seg borti. Avl blir i stor grad å velge riktig hannhund 
til de tispene en mener er verd å satse på. 

Kolles hi du gått fram for å finn rætt hainnhoinnan?
Kjell mener han var litt heldig da han parret Tinka med Pax P av  
Ekebæck og fikk Tru. Han forteller at han hadde sett Pax 
mange ganger i fjellet, og så at dette var et stort emne. Pax 
var en kombinasjon av Østvangen og Ekebæck-blod. Tinka 
bar også Østvangen-blod, ja Tinka’s mor var kullsøster til 
Pax’ far. Det var altså ganske sterk innavl når han paret Tinka 
med Pax, men Kjell mente det var ufarlig når de to blodslin-
jene beviselig matchet så godt. Det skulle vise seg at den 
teorien holdt stikk. 

Så du anbefale innavl/ linjeavl? 
”Nei, det må’n vårrå yderst forsektig med ja. Ætte denn pa-
ringa millom Tinka og Pax har æ nesten bærre utavla. Æ har 
tatt vare på Ekebæck-blodet med å bruk Stena N Saturday 
Nigth Eddie to gong, men ælles hi æ nesten utelukkende avla 
utover.”

Men blodslinja snakke du mye om, det e du tydelel opp-
tatt tå?
 ”Jo da, men du må gjørrå det du kainn fer å finn ut om 
blodslinjan passe i lag. Det e ikke aill blodslinjan som passe i 
lag veit du. Æ hi selvfølgele sjett mang gode hainnhoinna på 
jaktprøva, å når æ såg ein hainnhoinn som æ likt godt, helst 
fleir gong, da gikk æ in å såg på kolles blodslinja dæm bar 
med sæ. Vest æ fainn ut at det passa bra med mine blods-
linja, kuinn æ bruk dæm, men det mått vårrå gode individa 
ja. Ei impulsparing foretok æ, å da snakke æ om hund, det 
va da æ para med Hattbekken’s Bjarne. Æ vart så betatt tå 
deinn hoinn at æ para uten å sjekk nå om blodslinja. Det gikk 
ganske bra det å, vi fikk a Tiri da, å hu vart nu jaktchampion. 
Å med Bjarne fikk vi igjæn blodet åt deinn først hoinn vi ha, 
hu Trixie.”  

Tallkarakterer, statistikk, Dogweb  og sjukdomma.
Tallkarakterer, statistikk og Dogweb er ment som hjelpe-
midler i avlen, men disse hjelpemidlene har Kjell aldri brukt. 
Undertegnede nevner fokuset på arvbare sykdommer hos 
engelsksetteren,  HD, CL, PRA o.sv.  Det engasjerer Kjell, han 
tror tanken er god, men er redd for at det store fokuset på 
slike sykdommer også har negative konsekvenser. ”Watle-
karran ska ha ros fer at dæm har tatt opp probleman rundt 
denne,” sier Kjell. ”Vi må pass på så vi ikke kaste gode blods-
linja ut av avlen, det bli ikke så enkelt det når’n ska ferhoill 
sæ te ei rekke sjukdomma”

Trening og dressur. Æ innlede med å sei at æ aldri hi 
opplevd at hoinnan te Jorid og Kjell hi vørti utslått p.g.a. 
ramping, hi det aldri skjedd? 
”Det har nok skjedd,” sier Kjell, men verken han eller Jorid 
kan gi meg noe eksempel på det.

Neste spørsmål bli da naturlevis ka som er årsaken te 
det, skyldes det dressurmetoda, dresserbare blodslinjer 
eller ka? 
Kjell mener at noe skyldes at de har vært heldige med valget 
av avlshunder, men det har også hatt betydning at de har lagt 
stor vekt på å avle på hunder med sterk psyke. Ellers, når det 
gjelder dressur, så har det ikke vært noe hokus pokus. De har 
prøvd å være konsekvente med dressuren, og har brukt mye 
tid på hundene. ”Det e nu ikke aill som hi verri heilt enkel å 
få role i oppflukt og skudd da,” skyter Jorid inn, og navngir 
hunder som prøvde å holde på tradisjonen med å være med 
rypene noen meter. Men det tok dem bare litt lengre tid å få 
disse hundene rolig, forteller hun, og når de vart stilt på prøve 
i AK var de som regel i orden de også. ”Lite ramping på prøve 
har å kanskje nå med måten vi har trena hoinnan på i fjellet 
å,” sier Jorid. ”Vi fer oft ut på treningsturan i lag, men førri vi 
slæppe hoinnan skjæl vi som regel lag, å vi slæppe ailler to 
hoinna samtidig.” 

Rampjakting kainn ødelegg my av dressuren mein 
mang, har du praktisert det Kjell? 
”Næ, - jo, jo, jooo, men det va førri æ vart interessert ti jakt-
prøva å begynt å få te hoinnan, men ætte deinn tid hi æ ailler 
rampjakta næ.” ”Nei, det hi æ ailler sjett at’n hi gjort næ,” sier 
Jorid, ”å det trur æ ikke hainn har gjort heiller, næ”. 

Dåkkes beste hund? 
Igjen er Kjell først frampå. ”Det e vel a Tru æ hi verri mæst 
glad ti. Hu va spesiell. Det va ein hoinn med godt jaktvett og 
samarbeid.” Han forteller om flere opplevelser med Tru, både 
fra jakt og fra trening. ”Ein tå mine kjæpphæsta har verri ef-
fektiv reis,” sier Kjell, ”å det å ta vare på gjennliggeran e ein 
viktig egenskap hos ein føggelhoinn mein æ. Tru va ein sånn 
hoinn, hu fekk oft te både to og tri oppflukta på såmmå kullet. 
Det e effektiv reis, det”. Kjell har liten sans for hunder som rei-
ser som et uvær og får hele kullet på vingene samtidig. ”Å det 
va bættere nån som foreslo at hoinnan ikke skull få godkjent 
stand på gjennliggera, det skull ikke tæl som ekstra føggel-
arbe. Dæm kainn ikke ha verri my på jakt dæm som foreslo 
nå sånt. Æ mein forslaget vart vedtatt og praktisert i nån år å”. 

Jorid mener at Tinka II er den som har gjort det best på 
jaktprøvene, og påpeker at Tinka II vant Norgescup, og at 
hun tok tre 1. VK i løpet av ei helg på Kongsvold. ”Jo da, du 
hi kanskje rætt i det, men æ væl deinn hund som hi festa 
sæ mæst på netthinna, å da må det bli a Tru”. Da prøver 
Jorid seg med Tine. ”Det va nu ein hoinn du va vældig glad 
ti.” ”Tine va ein kjæmpehoinn,” sier Kjell. ”Hu va kanskje litt 
meir beskjeden hu, - du verden, æ likt a Tine godt ja, men 
det må bli a Tru.”
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50ÅR FOR ENGELSKSETTER’N – forts.

VERDALSPRØVEN
28.08 – 30.08.15

UK-AK alle dager
VK lørdag – VK finale søndag - Påmeldingsfrist 18.08.15
UK/AK – kr 400 og VK - kr 450 til kontonr. 4440.31.08747 

NB: Husk og påfør hundens reg.nr, samt klasse(er) og dag(er). 
Skal hunden føres av andre enn eier, MÅ dette også påføres 

sammen med telefonnummer til fører.
Hovedkvarter: Rinnleiret, opprop alle dager kl. 0800

Ønskes overnatting: ta kontakt med prøveleder
Prøveleder: Tove Løvås Tlf: 41 93 13 49

Epost: itfk@online.no 

Går det riktig vei med engelsksetter’n?
Kjell går i tenkeboksen ei lita stund. Hvis han hadde fått 
spørsmålet for 10-12 år siden, hadde han ubetinget svart 
ja, men utviklinga det siste ti-året har fått han til å tvile. Lag-
NM gir ofte en god indikasjon på hvordan rasen utvikler seg, 
mener han, i alle fall i forhold til andre raser. Det er ikke et 
godt tegn når engelsksetteren gang på gang ikke bare taper, 
men blir rundbanket av andre raser. Slik var det ikke før. Den 
samme tendensen er det på individuelle prøver også, påpe-
ker han, selv om engelsksetteren fortsatt hevder seg bra. 
”Aillt va ber før selvfølgele, - men det kainn vårrå nå i det når 
det gjeld engelsksetter’n ja”

Hi di fått nå gode råd frå andre i føggelhoinnmiljøet?
”Å ja da, - hainn Tore Østhus gikk æ my å prata med når vi 
træftes i fjellet, særle først åran det da,” svare Kjell. ”Å’n An-
ders Estenstad, hainn ausa jo ut kunnskap om hoinn når du 
rådført dæ me’n. Denne va gode karra denne sju, dæm kuinn 
my om hoinn å avel den karran veit du. Olav Skjetne snakka 
æ my med, Johan B Steen å, - hainn va praktisk anlagt å va 
opptatt tå ka som fungert, å så lerd’n mæ å topp plysterpipa 
nerri lomma. Ælles så hi æ sevfølgele snakka å diskutert my 
hoinn me’n Henrik å’n Einar da, dæm va æ jo my i lag med 
i fjellet, heilt frå min første hund. I seinar tid hi æ å snakka 
my me’n Bjørn Plassgård. Der hi æ å fått mange gode råd. 
Det e sekkert mang fleir å, men det e dennan æ kjæm på i 
farten. Det kainn vårrå lærerikt å snakk med nån som hi litte 
erfaring veit du, men du må tænk litte sjøl å, det bli nu servert 
nå tuillprat innimellom å.” 

Når jeg spør Kjell om Jorid har noe av æren for at det har 
gått så bra, er han ikke i tvil. 
”Ja, selvfølgele,” svarer han. Det at Jorid har delt hans inter-
esse for fuglehund, og deltatt både på trening og jaktprøver, 
har betydd mye både for Kjell og resultatene. De er enige om 
at det har vært både trivelig og praktisk å være sammen om 
hobbyen. Jorid har vært den som har tatt imot alle valpekull 
og sørget for at de har fått en god start på livet. Trening og 
dressur har begge deltatt i. Bare Kjell førte hund på jaktprø-

ver de første årene, men etter hvert vart Jorid aktiv også på 
den fronten, og opp igjennom årene har hun ført Skillevatnet-
hunder til mange flotte premieringer, spesielt i VK. Det var 
ikke mange kvinner som førte hund på jaktprøve i Norge da 
Jorid begynte med det.

Kjell og Jorid kommer inn på mange opplevelser fra tre-
ningsturer, jakt og jaktprøver. Jorid har vært med på jaktturer, 
men har aldri jaktet selv. De forteller begge engasjert om 
episoder fra livet med hundene i fjellet. Jorid om spennende 
finaleslipp i VK der hun nesten ikke har pustet i løpet av slip-
pet, store opplevelser som fortsatt gir henne gåsehud når 
hun forteller om det. Kjell likeså, men han nevner ingen ting 
om pusteproblemer. De er enig om at det er viktig å bevare 
roen som førere, for hundene blir usikre når førerne blir så 
nervøse at de ikke oppfører seg normalt.  

De er noe bekymret for utviklinga på jaktprøvene. Det blir 
mer og mer plystring og generelt mer aggressiv føring. ”Vi 
må huske på at jakt og jaktprøver er en hobby, og da er det 
viktig med trivsel og samhold,” understreker de. En annen 
uting er at det har blitt mer og mer stress på jaktprøvene, 
er noe begge har merket seg. ”Før tok dommeran sæ tid 
til å skriv kritikka som fortæld mye om hoinnans presta-
sjona,” sier Kjell, ”bl.a. kolles dæm kom inn på føggel’n og 
behandla’n. Både dommera og deltakera ha tida te å ta sæ 
ein lang lunsjpause med bål, kaffekoking og mange gode 
historia. Likvel vart prøvedagan avslutta te rett tid.” 

Intervjuet vara i fem tim. For undertegnede var det fem gi-
vende tima, - og det kunne garantert ha vart i fem timer til 
uten at det hadde vørti kjedele. Fekk æ svar på koffer Kjell og 
Jorid hi løktes så utrule godt med hoinnan sin?  Ja, - å vest æ 
ska sei nå meir om det så må det bli at det som ligg i bakom 
suksessen,  e ein lidenskapele interesse fer engelsksetter,- å 
selvfølgele vilje, intensitet og konsentrasjon, - hos både Kjell 
og Jorid.

Gratulere med jubileet!

For ITFK: Bjørn Ivar Gomo
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Rinnleiret 

Da er vårens vakreste eventyr slutt for i år. Det var egent-
lig ganske lite påmelding på forhånd, men det skulle vise seg 
å bli stor interesse med rundt 50 deltagende hunder. Nytt fra 
året var utstillingstrening med Marianne Holmli. Ringtrening, 
klipping og oppstilling av hund ble gjennomgått og det var 
med stor interesse fra deltakerne. 

Det har vært stor framgang på hundene fra første 
kurskveld, og mange av  hundene tok apportbeviset. Det er 
som vanlig god stemning på kurskveldene og mange «hoinn-

kailla» kom innom for å drikke kaffe fra den tradisjonelle 
store kaffekjelen fra bålet.  Det må være lenge siden det 
har vært så mye folk og engasjement rundt dressurkurset 
på Rinnleiret. Vi kan bare begynne å glede oss til neste år, og 
håpe på like god deltakelse da.

Til slutt vil jeg rette en STOR takk til instruktørene som 
trofast stiller opp vår etter vår!!

Joakim Aurstad for akt. sør

DRESSURKURS PÅ RINNLEIRET OG NEDRE LEIN

SKOGSFUGLPRØVE 
07.09 -08.09.15

Påmelding innen 26.08.15 - kr 475,- til ktonr 4440.31.08747 
Prøveleder: Tove Løvås Tlf: 41 93 13 49
Hovedkvarter: Rinnleiret, opprop kl 0800

NB!: Husk kun reg.nr. til hunden når du melder på, og navn hvis annen fører enn eier.
Epost: itfk@online.no

Nedre Lein 2015

I perioden 15. april til 27. mai arrangerte aktivitetsutvalg 
nord dressurkurs på gården Nedre Lein i Sparbu.  Nedre Lein 
er svært godt egnet for vårt formål.  Kurset var i utgangs-
punktet delt opp i valpekurs, appeldressur og apport.  Av 29 
påmeldte hunder, deltok i snitt 22 – 23 hunder hver kveld.  
Disse ble godt ivaretatt av kursets 7 instruktører.

I tillegg til det sosiale, ble det under kaffepausene lagt 
opp til informasjon og veiledning rundt temaene utstil-
lingsforberedelser, duetrening, samt tips og råd fra ve-
terinæren. I etterfølgelsen av kurset er det i tillegg gjen-
nomført apportprøve og praktisk duetrening hos Rune 
Fossum på Brandsegg Søndre i Ogndal.  Her var det  
7 hunder som bestod apportprøven. Litt senere organiserte 
og gjennomførte Ivar Elli hund/sau dressur hos Torstein Sørli 
i Henning. 

I starten av august er det planlagt føring av hund i fjel-
let, der kursdeltakerne blir med til treningsterrenget oppe i 
Giskås for kyndig veiledning.

Stig Gorseth for akt. nord

Noen av deltakerne og instruktørene på appelen på Rinnleiret.

Fra dressurkurset på Nedre Lein
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