
 
ÅRSBERETNING 2017 

 

1.  ORGANISASJON 

 

a)  Styret har i beretningsåret bestått av: 

 

Leder    Erwin Kranzmann 

Styremedlem/nestleder Jan-Atle Larsen   

Styremedlem   Øyvind Mauseth 

Styremedlem   Frank Ådne Pedersen  

Styremedlem   Karl Kallevåg-Albrektsen 

Varamedlem/kasserer  Kristine Skalle 

Varamedlem   Per Øyvind Hinna 

 

 

b)  Klubbens utvalg og komiteer har hatt følgende sammensetning: 

 

Prøvekomiteer: 

Sirdal vinter I Stig André Sunde, Hilde B. Ims og Øyvind Dahl-Stamnes 

 

Sirdal vinter II Jan Atle Larsen, Erik Seglem, Marianne Rupersburg og 

Camilla Haukland 

   

Sirdal høst Erwin Kranzmann, Øyvind Mauseth, Karl Kallevåg-

Albrektsen, Tore Eritzland og John Johnsen 

 

Forus prøven  Ellinor Nesse, Kristian Vatne, Tor Bjarte Berge og 

SteinulfSmith-Meyer  

 

Terrengkomité/ 

Høyfjell Ole Aamodt, Tor Olaf Espeland, Toralf Ekrheim og Simen 

Fugelli 
 

  

Lavland Arvid Wessel, Thomas Nyberg, Erling Mong, Kristian Vatne 

og Steinar Søyland 
   

 
Utstillingskomité  Hilde B Ims, Karen Ravndal, Bjørg Vaage, Elisabeth Hetland 

og Tom Gral-Jacobsen 

    



Aktivitetskomité   Styret 

 

Dommerutvalg   Mette Møllerop, Svein Arild Holmen og Per Sandanger 

  

Materialforvalter  Helen N. Laursen 

 

 Revisor:   Toralf Ekrheim, Vara; Gaute Kyllingstad 

  

Valgkomité Toralf Ekrheim, Frank Ådne Pedersen, Magne Koløy og 

Vara Arild Skeivik 

 

Rypetakseringskomitè  Toralf Ekrheim og Simen Fugelli 

 

Leirduekomitè   Terje Egeland og Erwin Kranzmann 

 

 

Styret takker alle medlemmene i komiteer og utvalg for en flott innsats i 2017! 

 

 

2.  ORGANISASJONSARBEID 

 

a) Styremøter  

 

Det er avholdt 10 styremøter i 2017/2018.  

 

Styret har i inneværende periode bl.a. jobbet med følgende saker: 

 

• Ordinære driftsoppgaver som 

o Årsplan 

o Søknad om jaktprøver og utstilling 

o Samarbeid med SU høyfjell/lavland 

o Prøveavvikling (høyfjell, lavland) 

o Utstilling og Klubbmesterskap (2stk.) 

o Leirdueskyting 

o Økonomi, regnskapsoppfølging og sponsoravtaler 

o Kurs og treningssamlinger (dressur, apport, treningssamling høyfjell) 

o Aversjonstrening 

o Rypetaksering for Statskog i Njadarheim  

o Samarbeid med rasehundklubbene  

o Medlemsmøter og informasjon til nye medlemmer 

o Sponsorkontakt 

o Korrespondanse / høringer NKK og FKF 

 

• Styret har også jobbet med oppgaver som: 

o Disiplinærsaker 

o Lavlandssatsing/Forusprøven 

o Trenings- og lufteterreng Furenes 

o Prøveterreng Sirdal høst 

o Web side og Facebook vedlikeholdt 

o Arbeidsmøter med utvalg og komiteer 



 

 

Nyutdannede instruktører: 

Ingen i 2017. 

 

Nyutdannet jaktprøve-dommer: 

Ingen i 2017  

 

 

b) Klubbens økonomi / medlemmer   

 

2017 har regnskapsmessig vært et meget godt år m.h.t. resultat av klubbens virksomhet. 

Klubbens økonomi er solid og egenkapitalen har ytterligere økt i 2017. Dette er i samsvar 

med målsettingen at egenkapitalen ikke reduseres av ”normal” drift. 

 

Regnskapet for 2017 viser et overskudd på rundt regnet 68.000 kr, mot et budsjettert 

resultat på 24.475 kr 

 

Dette skyldes primært: 

 

1. Alle aktiviteter har bidratt med et positivt resultat. Dette skyldes i stor grad lavere 

kostnader. Klubben har i dag en svært god dugnadsånd som bidrar til å holde kostnadene 

nede.  

2. Prosjekt lavland har hatt et kostnadsnivå i 2017 som er lavere enn budsjettert.  

3. Premiebeholdning er nedskrevet og ikke gitt utslag på utgiftssiden. 

 

Likviditeten er betydelig forbedret som en følge av det gode resultatet.  

 

Klubbens egenkapital har økt fra 597.000 kr til 664.969 kr. 

 

Klubben hadde 245 medlemmer registrert i NKK’s medlemsregister ved utgangen av 

2016, en økning fra 235 ved utgangen av 2016. 
 

 

c) Representasjon 2017 

Dommerkonferanse  

FKS representantskapsmøte 

Lavlandskonferanse 

 
  

d) Aktiviteter 2017 

Som tidligere år ble det også i 2017 gjennomført en rekke aktiviteter for medlemmene. 

Den aktiviteten er et resultat av samarbeid mellom RFK og de lokale avdelingene av 

rasehundklubbene. Det kan nevnes: 

 

• Dressurkurs (RFK) 

• Vinter og høst samling (NVK/NISK/RFK) 

• Apportkurs (RFK) 

• Vann/spor trening (RFK) 

• Duetrening (RFK) 



• Utstillingskurs (RFK) 

• Leirdueskyting (RFK). 

• Aversjonsdressur (RFK) 

• Rypetaksering (RFK) 

• Medlemskvelder (RFK) 

• Utstilling på Dysjaland  

• Jaktprøver: 

Sirdal vinter I 

Sirdal vinter II 

Sirdal høst  

Forusprøven   

2 Klubbmesterskap 

 

Styret retter en stor  takk til alle som har bidratt til gjennomføringen av alle 

arrangementer.  

 

e)  Påskjønnelser og oppmerksomheter  

  

Det ble ikke utdelt noen påskjønnelser eller oppmerksomheter i 2017. 

 

 

3.  UTSTILLING 

 

Arrangert:    18.juni.2017 

Sted:    Dysjaland                      

Utstillings komité:  Hilde B Ims, Karen Ravndal, Bjørg Vaage, Elisabeth 

Hetland og Tom Gral-Jacobsen 

Antall startende hunder:  72 

Dommere:   Rune Tyvold og Wenche Porsanger 

Utstillingens beste hund:  BIS ES Frankmovangen’s Langbein E: Arild Skeivik 
 

 

4.  JAKTPRØVER 

 

Sirdal Vinter I 

Arrangert:    18-19. februar 2017 

Prøveledelse:    Stig André Sunde, Hilde B. Ims og Øyvind Dahl-Stamnes 

Hovedkvarter:   Forsvarshytta, Ådneram 

Antall startende hunder:  66 stk, derav 17 i VK 

Antall premieringer:   12 

VK-vinner (1 dags):  ES Østkysten’s Egon (DK13904/2009) 1 VK Øyvind 

Mauseth  

 

Sirdal Vinter II 

Arrangert:    17 -19 mars 2017 

Prøveledelse:  Jan Atle Larsen, Erik Seglem, Marianne Rupersburg og Camilla 

Haukland 

Hovedkvarter:   Forsvarshytta, Ådneram 

Antall startende hunder:  67 stk, derav 19 i VK 

Antall premieringer:   18 stk 



VK-vinner:  Østheias Maja 1 VK Olav T. Løhre 

 

Sirdal Høst 

Arrangert:    25 – 27. august 2017 

Prøveledelse:  Erwin Kranzmann, Karl Kallevåg-Albrektsen, Øyvind 

Mauseth, Tore Eritzland og John Johnsen 

Hovedkvarter:   Forsvarshytte på Ådneram 

Antall startende hunder:  97 stk, derav 15 hunder i VK 

Antall premieringer:   19   

VK-vinner  Oterbekkens Suzie Q 1 VK Frank Ådne Pedersen 

    

 

Forusprøven 

Arrangert:    27-29. oktober 2017 

Prøveledelse: Ellinor Nesse, Kristian Vatne, Tor Bjarte Berge og 

SteinulfSmith-Meyer 

Antall startende hunder: 66, herav 12 hunder i VK 

Hovedkvarter:   Bore Samfunnshus 

Antall premieringer:  12 

VK-vinner: GS Østjylland’s Sr Eck 1 VK m/CK Gunnar Bowitz 

 

Forus Open 

 Arrangert:   Arrangert av Østfold FK 13-14. oktober  

 Antall startende hunder: 34 – 19 til finale lørdag 

 Vinner finale:   ES – Fieldsetter`s Sweet Sue e/f Tom Petter Johansen 

    
 

5.  APPORTPRØVE (samarbeid mellom RFK og NVK avd Rogaland)  

Arrangert:    1 -2. juli  2017 

Prøveledelse: Alexander Kristiansen, Astrid W. Ellefsen, Sveinung 

Steine og Ellinor Nesse 

Antall startende hunder: 64  

Hovedkvarter:   Horve 

Antall premieringer:  43 

Prøvens beste UK hund: Suldølen’s AES Jeger (20 + 19 poeng) 

Prøvens beste AK hund: Øvstebua’s Adm Fryd (29 + 30 poeng)   

 

 

6.  KLUBBMESTERSKAP Rogaland Grand Prix  

 

Arrangert:    AVLYST 

Prøveledelse:  Karl Kallevåg-Albrektsen og Frank Aadne Pedersen 

Sted:      

Antall startende hunder:   

Antall premieringer:    

Klubbmester AK:    

Klubbmester UK: 

 

KLUBBMESTERSKAP Apport 

   



Arrangert:    14. august 

Prøveledelse:  Ellinor Nesse og Frank Aadne Pedersen 

Sted:     Furenes 

Antall startende hunder:  11 

Antall premieringer:   9 + 1 tok apportprøven i tillegg 

Klubbmester UK:   Kristoffer Kristiansen og KV Suldølens’s Aes Cava 

Klubbmester AK:  Bjørg Vaage og Hovdmyra’s Whole Lotta Yoko 

 

 

7. KURS OG TRENINGSSAMLINGER  

 

Vintersamling 1 

Arrangert:   4. mars 2017 

Kursleder:   Per Sandanger 

Sted:    Sirdal 

Arrangørklubb:  RFK/NISK  

Antall deltagende hunder: 9 

 

Vintersamling 2   

Arrangert:   AVLYST 

Kursleder:    

Sted:     

Arrangørklubb:  NVK 

Antall deltagende hunder:  

 

Dressurkurs videregående  

Arrangert:    Juni 2017 6 kvelder 

Kursledere:   Ida Solli 

Sted:     Kvernaland 

Arrangørklubb:   RFK i samarbeid med Ida Sollie 

Antall deltagende hunder: 8 

 

 

Kurs i utstillingsteknikk 

Arrangert:    April/Juni 2017 8 kvelder                                

Kursledere:  Hilde B. Ims 

Sted:       Skeiene U Skole 

Arrangørklubb:   RFK                                       

Antall deltagende hunder:  Fra 6 og oppover 

 

Vann – spor Apporttrening 

Arrangert:    Mai/juni 2017 7-8 kvelder 

Kursledere:    Ida Sollie / Ellinor Nesse 

Sted:         Furenes 

Arrangørklubb:   RFK/NVK 

Antall deltagende hunder:  dropp in (5-10) 
 

Aversjonsdressur 

Arrangert:    Mai/juni 2017           

Sted:     Øksnevad 



Kursledere:    Arild Skeivik, Jone Mossige, Per Sandanger        

Arrangørklubb:   RFK                                       

Antall deltagende hunder:  49, hvorav 35 stående fuglehunder 

 

 

Høstsamling 

Arrangert:   26. august 2017 

Kursledere:   Tom Soma 

Sted:    Sirdal 

Arrangørklubb:  RFK 

Antall deltagende hunder: 9 

 

 

8. MEDLEMSMØTER  

 

Tema: Medlemsmøte for nye medlemmer 

Arrangert:    6. april 2017 

Sted:    Fabrikkveien 29, Forus                                  

Forelesere:   Jan Atle Larsen og Ida Sollie 

Arrangørklubb:   RFK                                       

Antall deltagende personer:  ca 12 

 

Tema: Medlemsmøte med Jon G Hov-Fuglehundens verden 

Tittel: Hvordan få en lydig jakthund? Og hva påvirker 

fuglearbeidet? 

Arrangert:    16. November 2017 

Sted:    Sveinsvollveien 120 Voll                                  

Forelesere:   Jon G Hov 

Arrangørklubb:   RFK                                       

Antall deltagende personer:  ca 45 

 

 

 

 

9. KOMITÉ ARBEID 

 

Terrengkomité Lavland 

Deltagere:  Arvid Wessel, Kristian Watne, Thomas Nyberg og Steinar Søiland 

 

Oppgaver / Aktiviteter: 

Vedlikehold av adresselister og kontakt med nye grunneiere. Soma og Krossberg 

terrengene ble oppdatert med nye eiere. Kollnes terrenget ble også noe utvidet i forhold 

til tidligere. Dessverre fikk vi ikke fornyet den gode avtalen med Geir Lode fra forrige 

år. Det ble derfor sjekket ut diverse muligheter for midlertidig oppbevaring av fugl i 

nærområdene (nedlagte drivhus, etc.) før utsetting, men ingen avtaler ble oppnådd. 

Arvid Wessel og Per Sandanger hentet 150 fasaner hos VFK for utsetting i terrengene. 

 

Terrengkomité Høyfjell 

Deltagere: Ole Aamodt, Tor Olaf Espeland, Toralf Ekrheim og Simen Fugelli 
                       



Oppgaver / Aktiviteter: 

Forhandlet/hatt møter og avtalt med Statskog om bruk av Njardarheim/terrengene til 

trening.  

Hatt møte med alle grunneiere og Statskog og avtalt bruk og oppgjør for bruk av 

prøveterrenger.  

Sendt ut orientering til alle medlemmer om bruken av terrenger for trening i sesongen 

2017/18. 

Avtalt brøyting av og parkeringsplasser for Sirdal 1 og Sirdal 2 i 2017.  

 
Lokalt Dommerutvalg 

Deltagere: Mette Møllerop, Per Sandanger og Svein Arild Holmen.  

                                                                                        

Antall møter:                            

LD-samling 11. januar hvor behandling av problemstillinger til den sentrale 

dommerkonferansen 2017, var temaet. Mette Møllerop representerte RFKs 

dommerutvalg på sentral dommerkonferanse på Gardermoen 19. og 20. januar 2017. 

Referat og omforent svar på problemstillingene ble sendt ut til våre dommere etter 

konferansen. 10 dommere deltok på samlingen. 

 

Sentral dommerkonferanse for lavland.  Samlingen ble holdt i Sandefjord 10.-11. juni, og 

sju av våre dommere deltok: Per Sandanger, Svein Arild Holmen, Knut Torkildsen, Jan 

Atle Larsen, Ola Lunden Nedrejord, Thor B. Sagland og Mette Møllerop. 

 

LD-samling ifm revisjon av jaktprøvereglementet 26. april. Åtte dommere deltok.  

 

LD-samling 11. desember. Behandling av problemstillinger til den sentrale 

sommerkonferansen 2018. Ni dommere deltok.  På grunn av en omfattende saksmengde 

som inkluderer de kommende regelverksendringer, blir det avholdt et nytt møte i januar, 

mandag 15. januar. Ingen fra LDU har anledning til å delta på den sentrale konferansen 

18. og 19. januar 2018.    

 

Oppgaver / Aktiviteter:      

LD er fortsatt på "jakt" etter nye dommerkandidater som kan bidra til en solid og 

godt rustet dommerstab i Rogaland.  Vi har flere dommere som har passert både 60 og 

70 år, og vi har flere som nærmer seg 60. Vi må regne med at i løpet av få år, er gruppen 

dommere som på papiret teller 18, redusert. Allerede i dag har vi dommere som har 

sluttet å dømme. Et par er også flyttet fra distriktet, og en representerer nå en annen 

klubb. Den andre er aktiv hos oss, både ved dømming og på dommerkonferanser/møter. Vi 

har dommere som takker ja til dommeroppdrag sporadisk, og vi har en god gruppe som er 

svært positive til dommeroppdrag. Det setter vi stor pris på. Klubben må fortsatt 

prioritere arbeidet med å finne gode kandidater og sette i gang et utdanningsløp for 

disse. Vi har forespurt seks potensielle kandidater, men foreløpig ikke fått «napp» hos 

disse. 

Det ligger på bordet et forslag fra en av våre dommere om en distriktsvis 

dommersamling for de samarbeidende klubbene AFK, TFK, VFK og RFK. Målet er blant 

annet harmonisering av dommerskjønnet. Vi vil jobbe videre med dette. 

  



 

 

10. NORGESMESTERSKAP/ UTSTILLING/ CHAMPIONAT  

 

NM lavland: 

SV Landinernas Trygve og Ida Sollie  Sølvmedalje på NM for lag 

 

 

NM høyfjell Kongsvoll: 

KV Rypesteggens COT Eowyn og Sveinung Steine Gullmedalje på NM for lag 

 

Utstilling: 

 

Innmeldte Championater 2017 

 
NJCH ES Flørli’s Zlatan NO43677/14   eier Gisle Eriksen 

NUCH ES Yggaren's Sussi NO34016/14   eier Egil Mellgren 

NUCH ES Frankmovangen’s Langbein NO38812/15  eier Arild Skeivik 

NUCH Ildfoten’s K-Eir – NO59081/10    eier Mette Møllerop 

 

Annet: 

SV Fjellgløtts Haldor   Ida Sollie Sølv i finalen i St. Hubertus 
 
 
 
 

 

11.  PREMIERINGER ÅRETS HUND  

  
ÅRETS HUND UK 

B Suhlgean Niusha SE31201/2016   e/f Axel Clausen    32 poeng 

 

 ÅRETS HUND AK  

KV Øvstebuas Adm. Ronja NO32498/11  e/f Steinar Søiland   16 poeng 

  

ÅRETS HUND VK 

ES Flørli’s Zlatan NO43677/14   e/f Gisle Eriksen   37 poeng 

 

ÅRETS HUND ALLROUND 

KV Rypesteggens cot Eowyn NO 49314/13  e/f Sveinung Steine   29 poeng 

 (4 av 6 øvelser). Høyfjell høst og vinter, apport og skog) 

 

ÅRETS HUND UTSTILLING  

ES NUCH Frankmovangen’s Langbein NO38812/15 e/f Arild Skeivik   31 poeng  

 

ÅRETS HUND SKOG  

ES Sandy av Oddresteinen NO31182/13  e/f Jan-Atle Larsen   36 poeng 

 

ROGALANDSTROFEET 

ES Yggaren’s Sussi NO34016/14   e/f Egil Mellgren   75 poeng 

 

 

 



 

 

 

 

  



2.  RAPPORT FRA ÅRETS PRØVER OG UTSTILLING 2017 
 

Sirdal vinter 1 

Startskuddet for årets prøvesesong gikk av lørdag 18/2-17 i Sirdalen. 

Sirdal vinter 1 er en liten, kjekk prøve som absolutt er klar for flere deltakere til neste år. 

To blandede partier med unge og voksne hunder, UK og AK, og et parti med VK hunder startet 

denne lørdagen ut i flott små-kaldt vintervær. Og et skiføre som bare den mest hardbarka 

polfarer kunne like. 

Is og skare og et spetakkel av en annen verden 

når hunder med førere kom labbende innover fjellet, det var nesten så en kunne se ørene på 

rypene inne i fjellet. Og de var ikke særlig samarbeidsvillige. 

 I VK var det Øyvind Mauseth og ES Østkysten's Egon som klarte å spikre seg ei rype. Ny stand 

under utredning og rooolig i oppflukt og skudd. Ingen andre i denne klassen fikset fuglene, men 

både deltakere og dommere så flere fugler i fjellet :-) 1 VK til Egon og en utmattet og glad 

Mauseth ble loset ut til bilene i det vinterværet gikk fra kaldt og tørt, til mildt og fuktig. 

Fra de blandede partiene ble det meldt om få premier der også men Åsmund Hamre og P 

Østagløttens Janka tok vare på sin sjanse og fikset seg en ny 1. UK (de har minst en fra før) En 

annen rutinert mann med en ung hund er Njål Lundevik fra Mandal. Han stilte denne gang med en 

unghund fra eget oppdrett, KV Åsheias Emb Sniff som fikset seg en fin-fin 2 UK.

 

Rune Mauland har tidligere vist seg fram på trening med sin Breton Fran. Fin-fin 2. UK også til 

denne kjekke ekvipasjen. 

http://rogalandfuglehund.no/wp-content/uploads/2017/02/%C3%98yvind-og-Egon.jpg
http://rogalandfuglehund.no/wp-content/uploads/2017/02/%C3%85smund-og-Janka.jpg


Søndagen startet med delvis skyet og oppholdsvær etter mye regn i løpet av natten og tidlig 

morgen. Føret var stort sett bra, mykt på toppen og noe gjennomslag enkelte plasser. Dagen 

skulle vise at det var mye fugl i begge terrengene og mange premier av høy klasse, det ene 

partiet kom ikke tilbake før kl 18:00 da det var mange ekvipasjer som lå an til gode premieringer. 

Vi fikk hele 8 premier denne dagen med 3 på det ene partiet og 5 på det andre. 

Ryktene om at minst to hunder med blandet dressur røk og mistet soleklare 1. AK premier 

svirret også i luften i dagene etter prøven :-) 

De premierte på søndagen: 

1UK ES Bjerkestølen’s Zica – Jan Telhaug 

1UK GS Gullsmedåsens Fågel – Jan Sundfør 

1UK ES Fronkmovangen’s Langbein – Arild Skeivik 

2UK IS Storstogas Ruffen – Tore Foss 

2UK B Suhlegan Niusha – Axel Clausen 

2UK B Orreskogen’s Clay Allison – Olaf Hafstad   fører/ Eigil Haug 

1AK ES Yggaren’s Sussi – Egil Mellgren  fører/ Gunnar Aavik 

2AK ES Rotuas G-Kila – Tore Eritzland 

Gratulerer til alle premierte. 

 

Også denne gangen har vår lille prøve med den flotte komiteen bestående av Hilde B Ims, Øyvind 

Dahl-Stamnes og Stig Andre Sunde fått gode tilbakemeldinger fra våre kjekke deltakere. Det 

setter vi alle stor pris på. Tusen takk. 

Vi retter også en stor takk til våre dommere, alle deltakere, Sponsor Terje Egeland/Meradog og 

alle grunneiere. Uten dere, ingen prøve! 

  

http://rogalandfuglehund.no/wp-content/uploads/2017/02/Sirdal-1-2017.jpg


Sirdal vinter 2 

Med unntak av fredagen hvor et parti gikk uten fugl en hel dag, ble det utover helgen nordnorske 

tilstander i fjellet. Det flakset ryper alle veier og på søndagens parti på Suleskar mistet 

dommerne tellingen når det passerte 100 observerte ryper, før lunch. Unge hunder og eldre 

menn ble så overrumplet at de ble satt helt ut av spill og måtte kobles :-) 

Fredagen blåste nesten bort for de to små 

partiene som var ute, men på Suleskar klarte hele 4 ekvipasjer av 7, å sikre seg premier. På 

flatstøl var det ikke mulig å finne noe som helst denne dagen selv om hundene jobbet godt i tungt 

føre. 

TV kjendisen fra Lista, Rune Ingebretsen er vant til litt vind og knallet like godt til med 1. AK på 

ES Jøldalens Chablis og 2. UK på ES Røynåsen's Lea. 

ES Slettedalen's Gibson og Egil Mellgren fra nedre Sirdal fikset seg en flott 2. AK 

mens ringreven Gustav Larsen fra ytre Flekkefjord og ES Sagåsen's Lili ordnet en fin fin 2. UK. 

Lørdagen ble som et eneste stort postkort med sol fra blå himmel og godt med fugl i alle tre 

terrengene. Jens Arne Thorsen med GS Bashammarens Darling Mira kom ned med en sterk 2. UK. 

Så vartet Gustav Larsen opp med ny premie, Derbybillett og 1. UK til ES Sagåsen's Lili.  Axel 

Clausen fra øvre Klepp ville ikke være dårligere, 1. UK også for hans Breton Suhlegan Niusha 

"Donna". Ole Aamodt har slått til og hentet seg en Engelsk setter som han holder på å tune inn 

nå, hun heter ES Resasteinens Tess og fikset seg en fin 2.UK denne lørdagen mens ES 

Slettedalen's Gibson og Egil Mellgren hentet en ny premie, denne gang en 3. AK 

Ine Gaard fra indre vest Agder har en lettbeint KV som heter Hufsa, hun ble VK hund med sin 

fortjente 1. AK. 

 

http://rogalandfuglehund.no/wp-content/uploads/2017/03/Jonsdalen-VK-Sirdal-2.jpg


I VK ble det gått 3 runder og også her var det så mye fugl at samtlige premierte hadde små 

minuser med seg i bagasjen ved dagens ende. En og annen ramp ble sendt hjem uten premie også.. 

Vinner med 1.VK ble Olav T. Løhre og Østheias Maja, 2.VK til Gisle Eriksen og Flørlis Zlatan, 3.VK 

til Jan Telhaug og Berkjestølens Yara og 4.VK til Ola L Nedrejord og Solasteggens Bella. 

På søndagen ble det i likhet med fredag kun sendt ut to små partier. Det er egentlig smått 

utrolig at det ikke er 3-4 fulle partier på en slik prøve så vi i RFK skal jobbe målrettet og godt 

fremover for å få flere deltakere til disse prøvene. 

Martin Røyås fra Evje hadde fått nyss i den gode fuglebestanden og vippet med seg Engelsk 

setter Røynåsen's Pippa til fjells på søndagen. Hun knallet like godt til med 1. UK på første 

forsøk i unghundklassen. Eva Fersnes var på vei hjem til det blide sørland på lørdag men 

magefølelsen tok håndbrekksving på bilen nede i dalen og hun booket inn på forsvarshytta igjen. 

Nydelig, for hun ordnet seg en flott 2. AK på Pointer Røynåsen's Lille Svarten. 

 

Ine Gaard og KV Hufsa stilte to dager og fikk belønning med nevnte 1.AK lørdag og en sterk 2.AK 

søndag. Nytt fjes hos oss er KV Bergjordets Jjn Milo og Sindre Sørensen (bildet) og de var ikke 

snauere enn at de knallet til med et flott fuglearbeid med reis, og 2.UK 

Sponsorer for prøven var Meradog og Steensland Sport Hundvåg. Prøveledelse og dommere har 

også kåret prøvens unghund ut i fra ett enkelt resultat slik at ikke antall prøvestarter ble 

tellende. Vinneren der ble Axel Clausen med Breton Suhlegan Niusha "Donna".  

VK vinnere flankert av Samuel Larsen og Kjetil 

Kristiansen som dømte på utmerket vis. 

Vi avslutter med å takke alle dommere, deltakere, sponsorer, grunneiere og prøvekomité for å ha 

bidratt. Uten dere, ingen suksess! 
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Klubbmesterskap Apport  

Tidenes første klubbmesterskap ble avviklet på mandag 14. august med stor deltagelse og gode 

prestasjoner. 

11 hunder og håpefulle eiere stilte til start på Lutsi. Dommer var Kjetil Kristiansen. Værgudene 

var i det rolige hjørnet og drysset bare noen få dråper på oss slik at det ble en veldig hyggelig 

kveld. 

   

Det ble Kristoffer Kristiansen og KV Suldølens's Aes Cava som vant UK klassen, mens Bjørg 

Vaage og Hovdmyra's Whole Lotta Yoko som vant AK klassen. Vi gratulerer.  

 Komplett premieliste: 

1. pr. UK; Kristoffer Kristiansen og KV Suldølens's Aes Cava (20 poeng) 

2. pr UK; Janne Svihus og KM Alaska Av Tabberas (17 poeng) 

3. pr UK; Elfrid Hognestad og LV Fjordlandet's Keira (16 poeng) 

1.pr. AK; Bjørg Vaage og SV Hovdmyra's Whole Lotta Yoko (29 poeng) 

2.pr. AK; Thomas Nyberg og KV Sør Holleias Atv Akela (29 poeng) 

3.pr. AK; John Vaage og SV Thorsheim's Exlusive (28 poeng) 

4. pr. AK; Kristoffer Kristiansen og KV Rugdelia Nmj Octavia (27 poeng) 

5. pr. AK; Ellinor Nesse og KV Hantovegen's Rashka (26 poeng) 

6 pr. AK; Ida Sollie og SV Fjellgløtts Haldor (23 poeng) (delvis ført av Turid Helgø)  
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Sirdal høst – Høstens vakreste eventyr 

Det ble ei forrykende helg med masse fine premier, fint vær og veldig bra med fugl under årets 

Sirdal Høst. 

Vi fikk også århundrets comeback av en erfaren hundemann under denne prøven. Svein Magne 

Haraldsen dukket opp med sitt nye håp, Pointeren Furukollens Fair Verona Racing. Og Racing ble 

det, de knallet like godt inn 1 premie i unghundklassen (1.UK) hver eneste dag. Det er utrolig 

sterkt å gjøre dette i terrenger som var så oppfylt med fugl. Store gratulasjoner fra oss alle til 

ekvipasjen :-) 

 

Litt fra lørdagens VK 

Frafall på fire hunder i siste liten gjorde at prøvens VK parti bestod av 15 hunder med førere 

som vandret inn i småkuperte Flatstøl. 

En av disse ekvipasjene, Øivind Skaunfelt og ES Gwen hadde stått opp kl. 0300 for å kjøre helt 

fra Larvik og opp til oss i Sirdalen. Makaløust bra  

Vi startet dagen med to morgenfriske fyrer fra Ålgård. Begge med blodtrimmede engelske 

settere. Det er spenning i luften, hundene er overtente og vipper over kanten. Når slippet er 

over må begge forlate oss med fotlenke. En av eierne mangler hund men den finnes i stand etter 

"ei god stund" 

KV Fryd smeller rett i stand når hun slippes i andre slipp. Frisk reis og komplett rolig i stort kull, 

flott apport. Senere i slippet tipper det inn for mange minuser og Fryd må dessverre også 

forlate oss. 

Etter fire slipp hadde 5 hunder blitt slått ut, enten pga forspilte sjanser, eller da de ble for 

lenge borte. 

Det var godt med fugl i terrenget så det er kanskje ikke så rart at noen hunder luftet seg litt på 

sin første prøvestart for høsten?  

I det sjette slippet kjempet P Suzie Q mot ES Susi og det var ES Susi som fant det første 

kullet. P Suzie Q klarte likevel på lovlig vis å få foten inn i situasjonen som endte opp med 

fuglearbeid med reis for ES Susi og fuglearbeid uten reis for P Suzie Q. 

Etter korrekt utført apport av begge hunder finner P Suzie Q nok et kull og smyger over ES 

Susi på lista. 

I neste slipp finner ES Sandy fugl, frisk reis og dårlige bremser gjør at også hun må fortøyes 

for dagen. 

Etter en lang lunch i nydelig høstvær starter runde to. 

Pointer Yazz er lettbeint men fører litt tung så han ser ikke det dommerne ser, og ekvipasjen 



får forlenget lunch.. 

ES Susi er også lettbeint og finnes i stand på andre siden av en diger kløft. Det er langt opp til 

henne og det letter fugl provoserende foran henne flere omganger. Far rekker ikke frem før det 

er for sent.. 

Ingen andre klarer å finne fugl i andre runde og det settes opp en kort tredje runde med slipptid 

5 minutter for resterende hunder. 

Pointer Suzie Q med fører Frank Ådne Pedersen har aldri fått premie i VK, nå ligger de på topp 

og vet at nede i bjørka skal det avgjøres. Suzie Q og GS Ullrik jobber febrilsk nedover men 

finner ikke mer fugl de heller. 

Siste slipp, P Mattis mot ES Panigale. 

Unge Pedersen vet han har sikret seg sin første VK premie og vil uansett valør være Europas 

gladeste mann. 

Begge hundene blir straks borte i nydelig biotop. Deres to førere er rutinerte men pulsen høres i 

hele Flatstøldalen. 

Med ett sees ES Panigale på jakt etter rype, både unge Pedersen og dommer Telhaug får med 

seg dette. Spenningen er til å ta og føle på nå. Så kommer det to ryper til og jaggu har ikke 

Pointer Mattis også gjort forbryter av seg. 

Det er et faktum, P Oterbekkens Suzie Q får 

sin første VK premie, en fin 1.VK. 

Dommere for dagen var Knut Torkildsen og Jan Telhaug og også de løste sin oppgaver på ypperlig 

vis. 

Fra UK/AK partiene 

To blandede partier, UK/AK startet ut i fjellet fredagen. Været var fint og det viste seg kjapt 

at her var det fugl i fjellet. 

Hele 7 premier fordelt på to partier gav høy premieringsprosent. I tillegg til ovennevnte Pointer 

til Svein Magne Haraldsen fikset KV Åsheias Enb Nilus til Charlotte Lundevik seg en 1. premie i 

åpen klasse (AK) Det går rykter om at far Njål var fører her :-) Njål fikk også 2. ak på bror 

Zniff denne dagen. 

Tom Ove Wold og Øystein Mauseth åpnet også premiekontoen på sine unge hunder, ES 

Gaupeskaret's Chasy til Tom fikk 2. UK og ES Resasteinens Bast til Øyvind fikk 3.UK 
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Øvrige premier fra fredag: 

Svein Magne Haraldsen med Furukollen's Fair Verona Racing 1. UK. 

Toralf Egeland med IS Fugloddens Ako, 2.UK. 

Tore Foss med IS Tintorama's Tr Arko, 2.AK 

Lørdag ble også en fin dag hvor regnet så og si uteble. Mye fugl og mye ramping ødela for de 

fleste men Kleppturboen Breton Suhlegan Niusha, til daglig kalt Donna, knallet inn 1. UK. Fører og 

eier Axel Clausen. 1. UK også på lørdag til Svein Magne Haraldsen med Furukollen's Fair Verona 

Racing mens Bjørnar Schikora og Svein Arild Holmen fikset 2. AK på hhv IS-Heggelifjellets O-

Reisa og ES- Grimasteggens NE Jette 

VK er beskrevet lengre oppe, vinner med 1. VK og eneste premierte ble Pointer Oterbekkens 

Suzie Q med eier og fører Frank Ådne Pedersen. Deleier May Britt Ramsdal ble også observert i 

lykkerus på fjellet. 

Lørdagen gjennomførte vi treningssamling i Holmevatn øst, det var 2 AK hunder og 8 UK hunder. 

 

Etter hvert viste det seg at forholdene skulle være litt vanskelige for hunder med litt liten 

erfaring, og det ble mange støkk situasjoner. 

Det var fugl i nesten alle slipp og vi håper at alle deltakerne fikk tips denne dagen som de kan 

bruke i videre trening. 
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Tusen takk til Tom Soma som igjen stiller opp som instruktør med både godt humør og god 

kompetanse!! 

De som i år var med på samlinga var: 

Elisabeth Saga, Brage Aftret, Jone Mysing, Stian Sæland, Bente Larsen, Steffen Slåttebræk, 

Joackim Fidtje, Eldfrid Irene Hognestad og Lill Karin Rimestad 

Søndag ble nok en magisk dag i fjellet med skyfri himmel ved opprop. Det rapporteres om ville 

tilstander med store mengder fugl fra begge parti, og hele 7 hunder klarte å mestre dette på 

premieringsverdig måte. 

En av helgens store prestasjoner stod utvilsom vårt nye medlem Stian Sæland fra Klepp for. 

Under hele lørdagen gikk han med sønnen på 4,5 år i bæremeis under treningssamlingen. Stian 

syntes dette lovet godt og stilte på søndag opp med sin ES Aston i UK. Med sønnen på ryggen 

fikset de en knallfin 2. UK på sin første? prøvestart!! Det må legges til at dommeren tok seg av 

skytingen all den tid junior satt i meisen :-) 

Øvrige premierte fra søndag: 

Svein Magne Haraldsen med Furukollen's Fair Verona Racing 1. UK 

Sveinung Steine med KV Suldølen's AES Jeger, 2. UK 

Halvar Lauvskar med GS Finnvola's Mitah, 3.UK 

Steinar Søyland med Øvstebua's Adm Frys, 2.AK 

Nina Helene Helle/Sjur Gilje med KV Viljetuns Cfd Hunter, 3. AK 

Njål Lundevik med Åsheias Enb Zniff, 3.AK 

Jegermiddag med premieutdeling samlet ca 20 personer ved langbordet på lørdag. Nok en gang 

en stor takk til kokken Tore som serverte et fantastisk måltid, både fredag og lørdag, takk også 

til Toastmaster Erwin og takk til Aleksandra Garcia som sporty fortalte om sin hunds perfekte 

fuglearbeid på ugle om lørdagen. Hun fikk fiiin diplom :-) 

Vi gratulerer alle premierte og sender den stor takk til alle våre deltakere, våre eminente 

dommere og alle komitémedlemmer som bidro til at dette ble en meget vellykket prøve. 
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Rapport Forusprøven  

Forusprøven 2017 vil bli husket for veldig høy kvalitet på unghundene. Det viste også igjen på 

premielisten hvor de forsynte seg med 10 av 11 premier i kvalitetsklassen. Halvparten av disse 

igjen var 1. premier. Og det var mange veldig gode søkere som ikke ble premiert til tross for 

mange sjanser på fugl. 

 Det må være lov å trekke fram to ekvipasjer; 

KV Suldølen's AES Tullamore, fører Arild Walter Hansen og S Gaupeskaret's Chasy, fører Tom 

Wold. Begge disse fikk 2x1UK. To fanstastisk gode viltfinnere som har tatt for seg av premier i 

år. Ryktene vil ha det til at Tullamore også ligger svært godt an i NVC cupen. 

Kanskje det mest spennende under prøven var kampen mellom Hans Nordnæs og Olav Rakbjørg 

som begge kjempet om å vinne årets pointercup. Olav med P Langlandsmoens Black Duo ledet med 

1 poeng før prøven. Hans så sitt snitt til mer poeng og meldte seg på Forusprøven, noe som 

ryktes helt til Trøndelag. Og dermed fikk vi en liten duell. Etter første dag var stillingen den 

samme, men på overtid dag 2 klarte Ajax å prikke inn et perfekt fuglearbeid på en fasan. Det ble 

rapportert om ville tilstander på partiet. Olav ville ikke gi seg så lett og la om på reiseplanene og 

begge møttes på samme parti på søndagen. Dessverre ble det ikke fuglearbeid og dermed ingen 

premiering – slik at vinner av årets pointercup ble P Høytjønnas Ajax og Hans Nordnæs.  

Det ble bare en premiering i VK klassen, selv om det ble kjørt 4 

runder. Fasanene trykket så godt at deltagerne mente vi hadde luktfrie fasaner i terrenget. 

Først når partiet, med dommerne i spissen gikk over terrenget, tok de til vingene. Det ble alltid 

like beskjedne Jørn Gunnar Bowitz og GS Østjylland’s Eck som tilslutt fikk et fuglearbeid på 

rugder midt i en åker med rosenkål. Eck gikk i slipp med GS Killan og dommerne var litt opptatt 

av å se forskjellen på dem. Da kom det fra Jørn Gunnar: den hunden som tar stand er min. Og 

jammen gikk det troll i ord – noen minutter senere fant vi Eck i stand og en 1VK m/ CK var i boks. 
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Da gjenstår det bare å gratulere alle andre på premielisten, takke dommerne som sporty stiller 

opp på prøven og ikke minst alle dere andre som var med å gjorde årets prøve en en hyggelig og 

vellykket prøve. 

Premieliste for forusprøven: 

Kl Regnr 
Rase - Hundens navn 

(Mors navn / Fars navn) 
Eier/Fører Premie 

 

UK1 NO42204/16 KV - Suldølen's AES Tullamore 
(Rypesteggens Cot Eowyn / 

Haugtun's Ffb Shock) 

Hansen, Wenche Due 

Arild Walter Hansen 
1  

 

UK1 NO53844/16 ES - Gaupeskaret's Chasy 
(Veslebotnen's Malin / 

Smølarypa's Texas Hold'em) 

Wold, Tom Ove 

Wold, Tom Ove 
1  

 

UK1 NO36576/16 GS - Pointmanns Elle Melle 
(Østjylland's Ambassadeur Des 

Femmes / Lilleskogens Wayne) 

Kristiansen, Henning 

Johannes 

Kristiansen, Henning 

Johannes 

2  

 

UK1 NO38186/16 KV - Sør Holleias FDJ Laleh 
(Sør Holleias Cct Turbodysa / 

Sør Holleias Btf Jazz) 

Simensrud, Anders 

Simensrud, Anders 
2  

 

 

 

Kl Regnr 
Rase - Hundens navn 

(Mors navn / Fars navn) 
Eier/Fører Premie 

 

AK1 NO32498/13 ES - Rotuas G-kila 
(Rotuas Bissa / 

Berkjestølen's Alfa) 

Eritzland, Tore 

Eritzland, Tore 
2  

 

 

 

Kl Regnr 
Rase - Hundens navn 

(Mors navn / Fars navn) 
Eier/Fører Premie 

 

UK2 NO53844/16 ES - Gaupeskaret's Chasy 
(Veslebotnen's Malin / 

Smølarypa's Texas Hold'em) 

Wold, Tom Ove 

Wold, Tom Ove 
1  

 

UK2 NO43157/16 P - Høytjønna's Ajax 
(Myrteigen's Sol / 

Jutevatnets Birk) 

Nordnæs, Hans 

Nordnæs, Hans 
1  

 

UK2 NO42204/16 KV - Suldølen's AES Tullamore 
(Rypesteggens Cot Eowyn / 

Haugtun's Ffb Shock) 

Hansen, Wenche Due 

Arild Walter Hansen 
1  

 

UK2 NO33746/16 P - Furukollen's Fair Verona 
Racing 

Haraldsen, Svein Magne 

Haraldsen, Svein Magne 
2  



(Villmyrbäckens Black-diamond 

/ Røynåsen's Bare Bieber) 

 

 

 

Kl Regnr 
Rase - Hundens navn 

(Mors navn / Fars navn) 
Eier/Fører Premie 

 

UK3 NO30631/16 KV - Skuteheia's Molly 
(I-lara / Stallogaisa's Ax 

Arn) 

Hansen, Åge Johannes 

Hansen, Åge Johannes 
2  

 

UK3 NO34789/16 P - Rokkomborres B Krutt 
(Tig / Ohlsmyrens P Respect) 

Næss, Rikke Andrine 

Næss, Rikke Andrine 
3  

 

 

 

Kl Regnr 
Rase - Hundens navn 

(Mors navn / Fars navn) 
Eier/Fører Premie 

 

VK DK13841/2013 GS - Østjylland's Sr Eck 
(Østjylland's Rbz Sandy / 

Østjylland's Pb Rass) 

Bowitz, Jørn Gunnar 

Bowitz, Jørn Gunnar 
1 CK 

  



 

Rapport RFK utstilling 2017  

Årets utstilling var flyttet fra Ølberstranden og inn i ridehallen på Dysjaland Gård på Tjelta. 

Her hadde den flinke komiteen vår fått med seg utstillere fra Rustika Trading, Hund I Form, 

Hetland Sport og Kickbice. I tillegg hadde Brødrene Aase stilt ut noen flotte hundebur for biler 

(Bonzobur). 

Tørt og fint og varmt og godt lå alt til rette for en fin dag for utstilling og sosialt samvær 

Det ble ES Frankmovangens Langbein og eier 

Arild Skeivik som smøyg til topps på utstillingen i år og ble BIS, Best In Show.  

BIS 2, KV Rugdelias VLV Cornelia E: Tore Kallekleiv 

BIS 3, P Barentsviddas C Donald E: Arild Skeivik 

BIS 4, IS Midtkiløra’s Ask E: Per Sandanger 

 

En stor takk til våre dommere Wenche Porsanger og Rune Tyvold og sist men ikke minst, en stor 

takk til vår eminente utstillingskomité. 

 

 

 

 

 

 

Rapport fra Klubbmesterskapet 2017 
 

Avlyst pga manglende deltakelse 


