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ÅRSBERETNING 2022 NORDENFJELDSKE FUGLEHUNDKLUB 
 

Styret 
Leder:    Øystein Holten 
Nestleder:   Bjørn Sand 
Sekretær:   Trond Erik Berg 
Kasserer:   Arne Aalberg 
Leder Jaktprøveutvalg:  Terje Indset 
Leder Utstillingsutvalg:  Rune Tyvold 
Leder Aktivitetsutvalg:  Morten Eriksen 
Webansvarlig:   Maria Victoria Kolbjørnsen Børset 
Varamedlem:   Nina Kjelsberg 
Redaktør Hund & Jakt: Kersti Pedersen 
 
 
 

Medlemmer 
 
Pr 31.12.21 hadde klubben totalt 670 (675) medlemmer, derav 12(12) æresmedlemmer og fire med 
livsvarig medlemskap. Dette viser en nedgang på 5 medlemmer. 
 
 
 

Generelt 
 
Årets aktivitetsplan bar preg av et ønske om et aktivt år. Dette ble dessverre sterkt redusert i forhold 
til pandemien som også dette året  satte store begrensninger. 
 
På tross av dette ble blant annet Sølvhund utstilling, Sølvhund prøven, samt flere aktiviteter 
gjennomført. 
Ungdomsgruppa hadde sin egen aktivitetsplan og gjennomførte gjennom året flere hyggekvelder 
med forskjellige aktiviteter. Samtidig stilte flere av de på Sølvhundprøven. Viktig å skape en arena for 
ungdommer i klubben for å videreføre interessen med hund og jakt. Gruppen er nå ca 45 
medlemmer, noe som gir en god bekreftelse på at dette var riktig prioritert av klubben.  
  
 
Styret har fokus på å videreføre tradisjoner i klubben, ta vare på medlemmene, skape samhold og 
lage attraktive bredde aktiviteter. 
Sølvhund utstilling med valpeshow  samme helg som Sommertreffet ble også i år en suksess. 
Mange positive tilbakemeldinger fra medlemmene og besøkende som motiverer for gjentakelse. 
 
Nytt av året er at klubben gikk inn og betalte leie av lokale for pensjonistgruppa vår som hver tirsdag 
møtes på Voll 4H Gård. Dette ble veldig godt mottatt av seniorene våre. 
 
Alle kurs har vært gratis for medlemmene også i år, noe som vi ser er veldig populære og har bidratt 
til god rekrutering. 
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På tross av nok ett år med pandemirestriksjoner, så opplever styret en positiv trend  i klubben og ser 
at det er mange som støtter opp under våre aktiviteter.  
 
Klubbens regi spenner fra uformelle sammenkomster til noen av fuglehund-Norges mest 
prestisjefylte utstillinger og jaktprøver. Styret har  fokus på å ha et aktivitetstilbud med kvalitet som 
kan være interessant både for nybegynnere og garvede fuglehund folk.  
 
Klubbens aktiviteter er dugnadsbasert og betinger vederlagsfri innsats fra medlemmer og andre 
bidragsytere. Ønsker å få rette en stor takk til alle tillitsvalgte, dommere, funksjonærer, instruktører 
og andre frivillige som har stilt opp for klubben gjennom året.  
 
 

Sponsorer 
 
Generalsponsor Vigor & Sage bidrar finansielt og med fôr premier under våre aktiviteter som 
medlemsmøter, klubbmesterskap, utstilling og jaktprøver. Klubbens medlemmer oppnår også gode 
rabatter på hundefôr som Vigor & Sage forhandler.  
 
I tillegg har klubben samarbeid med følgende hovedsponsorer: 
MPS Micropaint, Sparebank 1 SNM, YX Norge, Energitransport AS, Byggmakker AS og 
Wittusen&Jensen. 
 
Vi har også på våre arrangement gode samarbeidsavtaler med Melhus Kommune, Statskog, Thomas 
Angel Stiftelse, Rødde Folkehøgskole, AS Meråker Brug, Storli Gård, Eidsmo Kjøtt, Nidaros 
Jaktskytterklubb og Axel Bruun. 
 
 
NFK har i 2022 også hatt et samarbeid med Stokkmarka Fuglehundsenter som stiller med 
lagerfasiliteter. Dette har fungert utmerket og styret håper å utvikle samarbeidet videre i året som 
kommer. 
 
Slike  samarbeidsavtaler er viktige for å opprettholde aktivitetsnivået i klubben hva angår omfang og 
kvalitet. Styret retter en spesiell takk til alle, som gjennom sine relasjoner har fått disse avtalene på 
plass. 
 
 

Økonomi 
 
Endelig regnskap legges frem på Generalforsamlingen 
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Styremøter og annen møtevirksomhet 
 

Styrearbeid 
Gjennom året er det avholdt 6 styremøter. I tillegg så har utvalgene og jubileumskomiteen hatt 
jevnlige møter i forbindelse med aktivitetene.  Mellom møtene utveksles mye informasjon via epost 
og telefon. 
 
 

Medlemsaktiviteter 2022 
 
Vi har hatt følgende aktiviteter for medlemmene i 2022: 
 
Febr  Klubbmesterskap 
Febr  Handledager Axel Bruun 
Mai-Juni Valp, Apport og Dressurkurs 
Juni Sommertreff og Sølvhund utstilling med valpeshow  
Juni Skytekveld Nidaros Jaktskytterklubb 
Juni-Juli-Aug Aversjon sau, Osvegen Reppe 
Juli-Aug Kondisjonstrening i Vassfjellet 
Juli Kurs fullkombinert Apport 
Aug  Skytekveld hos Nidaros Jaktskytterklubb 
Aug Handledager Axel Bruun 
Aug Skogsfuglprøve 
Aug Klubbmatch leirdueskyting Nidaros Jaktskytterklubb 
Sept NM lag/Sølvhundprøven Kongsvoll 
Nov   Hyggekveld  
 
I tillegg til så har Ungdomsgruppa hatt sine egne arrangement: 
 
Febr Hyggekveld med grilling Stokkmarka 
Mars Dressurtrening med provokasjon  
Juni Hyggekveld 
Juli Egne kvelder med kondisjonstrening i Vassfjellet 
Aug Hyggekveld med søkelys på barmarkstrening/sparkesykkel 
Sept Sosial samling deltakelse på Sølvhundprøven 
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Årets priser 2022 - Publiseres på Generalforsamlingen 
 
Årets UK-hund 
Årets AK-hund 
Årets UK-hund apport 
Årets AK-hund apport 
Årets hund skog 
Årets hund jakt 
Årets hund utstilling 
Årets fører 
Årets prestasjon 
Årets NFK-profil 
Sølvhund-Cup 
    

 

Årsberetning fra jaktprøveutvalget 2022. 

Jaktprøveutvalgets oppgaver for året har vært å arrangere Vinterprøve i Storlidalen, skogsfuglprøve 

ved Dragsten samt Sølvhundprøven. I år var klubben teknisk arrangør for NM på Kongsvold. 

I tillegg har utvalget stått for to kvelder på skytebanen ved Nidaros Jaktskytebane. 

Utvalget har bestått av Astrid Tande, (Svangerskapspermisjon erstattet av Kai Børge Amdal under NM 

på Kongsvold) Åse Bollingmo, Kristin Gustafson, Odd Ivar Bjørnli, Fredrik Utaker og leder Terje Indset. 

Birger Stene har bidratt mye med sin erfaring til utvalget. Stor takk til Birger. 

Det er på sin plass å takke våre webansvarlige for Jaktutvalget, Maria Victoria Kolbjørnsen og Kristin 

Gustafson, som på en enestående måte har publisert det nødvendige gjennom våre arrangementer.  

Vinterprøven i Storlidalen helgen den 08.04- 10.04.22. Alle forberedelser var utført og klubbens 

henger var pakket og klar for avreise. 6 partier hver dag var lagt ut på nett. Hele 287 hunder var 

påmeldte. Fordelt på 144 i UK og 101 i AK samt 42 i VK. 

Uken før prøvehelgen kom det ca 70 cm nysnø samt at værutsiktene for helgen var dystre. Det var 

meldt ytterligere med snø og stor rasfare. Dette medførte at vi valgte å avlyse prøven pga 

sikkerhetsmessige årsaker. Dette i samråd med Styret NFK, utvalgets Leder samt Storli Gård. 

Skyte kvelder for medlemmer ved Nidaros Jaktskytebane. 

Utvalget har stått for 2 skyte kvelder ved Nidaros Jaktskytebane. Banen var dedikert til våre 

medlemmer uten krav til noen ferdigheter. Nevner spesielt at ungdommen var godt representert. 

Ingen tvil om at det det gror godt i jegermiljøet. 
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Sølvhundprøven og NM Lag og NM Kongsvold 01.09-04.09. 2022  

NM Lag  

21 Hunder stilte til start fordelt på forskjellige rasene i gruppe 7. NM lag vinner ble Korthåret Vorsteh 

laget og Sognexpressens KZb Nikita/Robert Brenden ble beste hund på vinnerlaget dermed tildelt 

Høyfjellspokalen. 

NFK og jaktprøveutvalget var i år teknisk arrangør av NM på Kongsvold. Prøvehelgen var berammet 

den 01.09-04.09. 2022.  

Vi forventet stor deltakelse alle dagene! Koronatiden kan ha hatt en påvirkning av antall kvalifiserte i 

VK.  

På førte dag var det påmeldt 138 hunder i VK. 156 hunder i UK og 79 i AK. Kongsvoldterrengene har 

et tak på 200 hunder pr dag slik at dette påvirker antall startende i kvalitet. 

Værforholdene var i det fineste laget. Det var varmt og tørt under hele arrangementet og dette 

skulle vise seg å gi hundene utfordringer med å mestre fugl under helgen. Som vi vet, ble det ingen 

premierte under årets NM Finale. 

Arrangementet ble arrangert etter gjeldende regler og NFK kan være stolt av avviklingen av 

statusløpet på Kongsvold. 

En stor takk til alle som tok del i gjennomføringen. Takk også til våre sponsorer som velvillig stilte opp 

med premier.     

 

Terje Indset 

 
 

Årsberetning Utstillingsutvalget 2022 

Årets utstillingsutvalg har bestått av leder Rune Tyvold, Kersti Pedersen, Lisa Asmervik, Ida Aune 
Ødegaard Ruud, Anita Horghagen og Kristin Gustafson. 
 
 
SØLVHUNDUTSTILLING OG VALPESHOW 21.MAI 2022 
 
Vi gratulerer Breton NJV-21 NV-21 HEW-21 FIV-21 Isvinds Havana Passion og eier Milla Stav Nilsen 
med tittelen Best In Show! 
Vi gratulerer også Engelsk setter N UCH N JCH NV-18 Valera’s Hi- Strå og eier Ingvar Rødsjø som ble 
utstillingens vakreste jaktpremierte hund og dermed fikk tildelt den gjeve «Sølvhunden»  
Engelsk setter C.I.B.NORD UCH NJV-12 NORDV-16 NV-16 Moyen’s Zofuz ble utstillingens vakreste 
veteran og vi gratulerer han og eier Steinar Berg! 
Utstillingens vakreste fuglehund valp ble KV MarionViolet's Polar, eier Marion Violet Andersen. 
Vinner av årets apportkonkurranse ble Weimaraner Elli og eier/fører Fredrik Sunde. 
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Årets Sølvhundutstilling gikk av stabelen på Årsøya i Selbu. Det var påmeldt til sammen 135 
fuglehunder og vi arrangerte også et valpeshow, åpent for alle raser og her stilte totalt 27 raser med 
54 valper, av disse var det 13 fuglehund valper. 
Våre dommere var Vigdis Nymark, som dømte Breton, Engelsk setter, Kleiner Münster lander, 
Vorstehhund rasene, Weimaraner og Ungarsk Vizsla. Siv Sandø dømte Gordon setter, Irsk rød og hvit 
setter, Irsk setter og Pointer. Bernt Ludvig Wilmann dømte alle valpene. Geir Henning Strøm dømte 
apportkonkurransen. 
 
1.BIS B NJV-21 NV-21 HEW-21 FIV-21 Isvinds Havana, eier Milla Stav Nilsen 
2.BIS LV Langemans Frøya, eier Tron Vidar Tronsmed 
3.BIS KV Vestvang’s Ddn Iben, eier Monica Settemsdal 
4.BIS GS Åens A Zlatan, eier Roar Øien. 
1.BIS Veteran ES C.I.B.NORD UCH NJV-12 NORDV-16 NV-16 Moyen’s Zofuz, eier Steinar Berg 
2.BIS Veteran IS Einunndalens B-Billie Neila, eier Grete Tegnander 
3.BIS Veteran KV C.I.B NORD DK UCH Vitjar’s Falcon, eier Marion Violet Andersen 
4.BIS Veteran P Svahøa’s Dog, eier Petter Wikdahl 
 
Tusen takk til våre dommer og ikke minst vårt ringpersonell med fantastisk utført jobb! Tusen takk til 
våre sponsorer og tusen takk til alle som deltok på vårt arrangement! 
 
Rune Tyvold 

 
 
Årsberetning Aktivitetsutvalget 
 
Årets aktivitetsutvalg har bestått av Kai Børge Amdal, Kjell Troøyen, Trond Kristian Karlsen, Thomas 

Fallan, Richard Eidem og Morten Eriksen 

Generelt ble 2022 også et hvor vi kom i gang med flere aktiviteter etter utfordringene med pandemi 

de 2 foregående år.  

Klubbmesterskap/vintersamling  

Klubbmesterskap ble arrangert i Meråker under svært tunge forhold med mye snø 

Totalt deltok de 20 hunder og vi fikk kåret beste unghund og voksen hund. 

 

Valp-, apport- og dressurkurs 

Det ble mai- juni gjennomført 5 kvelder med valpkurs, apportkurs og dressurkurs.  

Kursene ble fort fylt opp slik at vi også i år måtte hente inn ekstra instruktører. Stor takk til alle som 

stiller opp og gir oss mulighet til få gjennomført dette.  

Dette viser at interessen for fuglehund er veldig god. Spesielt hyggelig er det å se at våre nye 

medlemmer benytter seg av de tilbudene vi har. 

Også i år valgte vi å holde kursene på Rødde Folkehøyskole, som er en flott plass for slike aktiviteter. 
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Aversjon sau 

Også i år arrangerte klubben 16 kvelder med aversjon sau, samme sted som i fjor i Osveien på Reppe. 

Der har vi tilgang til et flott egnet område. Både første og andregangs aversjon ble gjennomført. 90 

hunder gjennomførte 1. og 107 hunder gjennomførte 2.gangs aversjon/repetisjon og fikk sitt bevis..  

En stor takk til alle instruktører og "skrivere" som nok en gang velvillig stilte opp. 

 

Trening i Vassfjellet 

Tradisjon tro hadde vi i juli og august trening i Vassfjellet. Som vanlig var det også dette året stor 

pågang fra hundeeiere som ønsket å trene hundene sine under trygge og organiserte former.  I år 

hadde vi også tilbud om fullkombinert kurs som ble fulltegnet med en gang.  

Stor takk til Solfrid Fagerbekk som stilte som instruktør. 

 

Dressurkveld med provokasjon i Ålen 

22 juni arrangerte vi sammen med Marius Jermstad dressurkveld med provokasjon.  Over 30 

påmeldte stilte opp med både unge og eldre hunder. Takk til Nina Kjelsberg og Stig Olsson som delte 

av sin kompetanse. 

Morten Eriksen 

 
 

Lokalt Dommerutvalg 
 
 Utvalget har vært ledet av Terje Strickert Samdal. Medlemmer har i tillegg vært Lars Olav Sagberg, 

Morten Risstad og Stig Håvard Hansen.  

Det er nå 2 kandidater under utdanning. De har gjennomført Kongsvold 1 i august 2022 med svært 

gode tilbakemeldinger. Kandidatene har også gjennomført mange elevarbeider siden oppstart av 

utdanningen. Nå gjenstår kun autorisasjonsprøve høsten 2023.  

En viktig oppgave for LD er å ivareta etterutdanning av vårt dommerkorps som består av 37 

autoriserte dommere. Det ble gjennomført en dommersamling 4. mai med et godt oppmøte fra våre 

autoriserte dommere. Her ble oppgaver og problemstillinger til den sentrale dommerkonferansen 

gjennomgått og diskutert med høyt engasjement. 

 

Terje Strickert Samdal 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
For styret NFK 2022 
Øystein Holten 
 


