
Rapport Sirdal Høst og Sirdal fullkombinert 2021 

27-29 August 2021 arrangerte Rogaland 

Fuglehund klubb sin årlige høstprøve i Sirdal.  

Prøven hadde god påmelding, med ventelister 

samtlige dager. Fredagen sendte vi ut hele 3 

kvalitetsparti samt et fullkombinert parti ut i 

fjellet. 

Terrengene våre 

var i år, som i 

fjor, godt besatt 

med ryper. 

Bortsett fra 

Hyttehei som 

leverte dårligere enn forventet etter en god taksering. Vår kjøkkensjef 

Tore Eritzland skulle nok ønske ugle var godkjent fugl da han hadde 

med seg den eminente uglefinner Kila. 

 

Selv om terrengene våre var godt besatt med fugl, var det vanskelige forhold for fuglehundene våre. 

Det var varmt, tørt og lite vind. Likevel var det to hunder i kvalitet og hele 4 hunder i fullkombinert 

som håndterte rypene denne 

dagen, og fikk sin premie! Ekstra 

gledelig var det for prøvekomiteen 

at hele 4 ekvipasjer kom ned med 

premie fra den nye prøvegrenen 

vår; fullkombinert høyfjell! Det var 

stor interesse for fullkombinert 

med 14 påmeldte hunder hvorav 12 

stilte til start. Det er ikke mange 

klubber som tilbyr denne 

prøvegrenen på høyfjell, så det er 

stas at vi kan tilby dette i Sirdal og 

at deltakerne lykkes. Vel 

gjennomført av Alexander 

Kristiansen og Anders Simensrud.  

 

På lørdag hadde vi 2 kvalitetsparti, i tillegg til ett VK-parti med 17 startende hunder.  

Lørdagen bar også preg av vanskelige forhold for hundene, med sydentemperatur, lite vind og derav 

lite vitring. Rypene trykte godt og hundene kunne søke gjennom kratt flere ganger før rypa valgte å 

forlate sitt skjulested. VK partiet ble sendt ut til Flatstøl, hvor dommerne telte hele 24 sjans på fugl 

gjennom dagen. En hund lyktes denne dagen og fikk tildelt 1.VK, og det var Suldølen’s AES Jeger ført 

av Alexander Kristiansen, eid av Sveinung Steine. I kvalitet var det en unghund som fikk det til og 

klinket like greit til med en flott 1.UK. under vanskelige forhold.   

Vår egen dommer, Jørn Gunnar Bowitz, fylte 60 år denne dagen. Som seg hør og bør ble jubilanten 

gratulert og sunget for under opprop! 

Når man har fylt 60 år er det godt man kan ha med seg den nye generasjonen til å skrive i 



dommerboka. 

  
 

I tillegg til VK partiet og de to kvalitetspartiene hadde vi ute et treningsparti i regi av RFK med kyndig 

veiledning av Tom Soma. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra treningspartiet som gikk på 

Holmevann Øst, hvor flere fikk teste unghunden sin i fugl og fikk gode konstruktive tilbakemeldinger 

fra Tom Soma. 

Det var såpass godt med fugl i dette terrenget at vi bestemte 

oss for å sette Holmevann Øst opp som ett av terrengene på 

søndagen for første gang. Partiet som gikk der på søndag 

hadde jevnt godt med fugl, og vi fikk bekreftet at terrenget 

egnet seg som et prøveterreng også i fremtiden.  Søndagen, 

som de andre dagene, bar preg av vanskelige forhold. Til tross 

for flere sjanser på fugl i de ulike terrengene var det 5 

ekvipasjer som kom ned fra fjellet for å hente sin premie 

søndag.   

 

Etter å ha sett igjennom kritikkene kunne vi telle 151 sjanser 

på kvalitet partiene gjennom helgen. (Da har vi ikke tatt med 

fullkombinert)  

Det var gledelig å igjen få invitere til jegermiddag, etter et år preget av Covid-19. Jegermiddagen 

(med et begrenset antall deltagere) ble avholdt på sekretariatet, hvor vår egen kokk Tore Eritzland 

disket opp en fantastisk middag til de fremmøtte.   

 

Hjertelig takk til alle dommere som stilte opp samt NKK representantene Jan Atle Larsen (Sirdal høst) 

og Anders Simensrud (fullkombinert).  

Tusen takk til Morene Produkter som hovedsponsor under prøven, vi fikk delt ut noen fine hundefôr 

premier av beste kvalitet!  

Takk til prøvekomiteen for vel gjennomført arrangement og takk til kjøkkensjef Tore Eritzland.  

 



Nedenfor finner dere premielistene og bilder av glade vinnere         

 

 
Geilane’s K-Fauna og eier Stig Andre Sunde fikk 2AK 

 

Heggelifjellets UPP Storm og eier Øyvind Midttun fikk 3UK 

 
2UK lørdag 3UK søndag til Hoverægets Frodo, eier Rolf Høgberget 



 

2UK til Brudeslåttens Ronja, eier Geir Johan Lode 

 

Børsemakerens EK Frøyja, eier Baard Birkeland 

 

Suldølen’s AES Jeger med 1 VK, ført av Alexander Kristiansen, eier Sveinung Steine 

https://www.facebook.com/baard.birkeland?__cft__%5b0%5d=AZVX8cJCguB-xze7nRESy1cfnILLsFhuEWafHQ0b8AKoITHpUnL2kaTw6JdYpCqGbNELxEM50XWXK7PUiEyAeDdDTus9hRIBCIpIA3nEzQRHOEOWFS4ZX1x1nXXfGFm8kVWFjg9N8RRBqHaHdTkRBj7z&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/alexander.kristiansen.39?__cft__%5b0%5d=AZV_jko757YR0DHcmZJfzpD8SzJfPPKdfqIhHSTWY992wRpBnCyADlFw7q1UXJTBvVRQhXQwTiYXP50zBtcwJ9qgnPpT5gLozZewlG74KhyNfcSaH2jXmUIWEWPkP_G8dR56QOpOKgw0438tGwbCS6wD&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sveinung.steine.7?__cft__%5b0%5d=AZV_jko757YR0DHcmZJfzpD8SzJfPPKdfqIhHSTWY992wRpBnCyADlFw7q1UXJTBvVRQhXQwTiYXP50zBtcwJ9qgnPpT5gLozZewlG74KhyNfcSaH2jXmUIWEWPkP_G8dR56QOpOKgw0438tGwbCS6wD&__tn__=-%5dK-R


 

Wenche Dørmænen og Skåtfjellets Bzt Ekko fikk 2AK fullkombinert 

 

Jan Oddvar Håland og Røynåsens Monsen fikk 1UK 



 

Ellinor Nesse og Sølvrabbens Aaa Lala fikk 2AK fullkombinert 

 

Øyvind Bergslien og Øvstebuas Crf Leia fikk 2AK Fullkombinert 

 



 

Karen Maria Thaule-Pedersen og Bergjordets MHH Mia fikk 2UK Fullkombinert 

 

Nils Otto Håra og Skjenafjells Bella fikk 2UK 

 

Jan Arve Wersland og Hovdmyras Freia fikk 2AK 

https://www.facebook.com/karen.thaulepedersen?__cft__%5b0%5d=AZW7XpXQ0mASQKFGCa6CSp7mEM6U8nR3-hfNEP4vR3niBxh-2HW5CE4TdOOo0GNBJZLjeUNUI96iiBmxvro_tefzEmHsR-EwAYAqJ5EsSqlPb-V97gNkivXjr2br4jOq3Y0CVx_vXVF9mEwzqKGkKzhf&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nilsoth1972?__cft__%5b0%5d=AZWIzUlCgXKUwsCqd9Cg9-6NhsSNU9vU80cEX0rUjSJN5PGupUFVGyP5r__O93AnRbnU3eSjsuotH7zIAnlaIlR1FJrGYG9wIRm75jveOPbM8uGmvee-4qZBbmEPsywI197uWW7fbrdT2BVlNS6d-Dgm&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/janarve.wersland?__cft__%5b0%5d=AZWm2oK_Kiam19jUZ3LF0pOsIARqoMB2IEJTbQtqqTnw81MNFo8hVSS6M45LfKRQcsdKb6jc6iKr6xDZtRJ3N7vHM62-gY7VNjaPCSKUeQF8Q54CUkjT7Y47NnPkEQccu-6X9EgP859FQ8VpzxlMFuyw&__tn__=-%5dK-R


 

 

 

 

 

 

 


