
Fuglehund 
Fuglehund gruppa har i 2020 bestått av følgende styre Geir Schei (leder), Bjørn Grane (nestleder), 

Marit Wang (sekretær), Elin Kjønnås (kasserer), Tom Roger Strøm (styremedlem), Kjell Arne 

Antonsen (styremedlem), og Ingvald Evjen (styremedlem) 

 

Pga covid-19 har det vært vanskelig å få gjennomført så mange styremøter, men vi har hatt 3 

offisielle møter, og ellers har vi hatt noen samtaler i forbindelse med aktiviteter ved Skjervengan leir 

og på Baågneset i forbindelse med ring trening.  

 

Aktivitet i 2020: 

Vi hadde på vårparten noen samlinger ved Skjervengan leir med kaffe og litt dressur av hund. Senere 

på vårparten forflyttet vi oss opp på Baågneset hvor vi hadde ring trening med Elin Kjønnås som 

instruktør, det var tidvis bra oppmøte på denne aktiviteten. Gruppa stilte med kaffe og noe å bite i. 

Vi håper å få til en videreutvikling av dette tilbudet.  

Vi avviklet aversjon hund sau på for sommeren, dette var det Walter Paulsen som hadde ansvaret 

for, og det ble avviklet over flere kvelder for å få med flest mulig. 

Vi hadde i år terminfestet apport prøve, og den ble avviklet med utgangspunkt fra Kvalforssætra. 

Dette ble et vellykket arrangement, med god deltakelse. Prøvens leder var Walter Paulsen, og han 

kan berette at arrangementet gikk med et økonomisk overskudd.  

Årets høstprøve for stående fuglehund ble i år arrangert fra Ørjedalen. Pga covid-19 er det 

utfordrende å ha et slikt arrangement, men arrangementet har fått gode tilbakemeldinger. Vi ser for 

oss at dette er en egnet plass for et slikt arrangement, og vi høyst sannsynlig kjøre årets arrangement 

fra samme plass. Totalt sett gikk arrangementet med et lite minus, men om vi trekker fra alle ekstra 

kostnadene vi hadde i forhold til sikkerheten mtp covid, ville vi gått i pluss. Vi hadde ganske store 

utgifter bare på håndsprit og engangs utstyr. Arrangementet ble holdt etter FKF sin veileder for 

covid-19. Prøvens leder var Geir Schei.  

Som tidligere år, så ble rypetaksering utført for Statskog, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra 

oppdragsgiver, som er fornøyd med jobben taksørene gjør.  Takk til alle som er med å bidra. Det er 

for øvrig Bjørn Grane som koordinerer denne jobben.  

 

PS: Pga covid 19 har vi ikke fått gjennomført planlagt treningssamling, kurs i føring av hund i fjellet, 

skyte kvelder for medlemmene m/ familie eller årsfest. Dette var planlagt gjennomført av styret i 

2020 for gruppas medlemmer, og bruke inntektene fra rypetakst på dette. Vi håper pandemien avtar 

så pass i år at vi kan få muligheten til å gjennomføre dette i 2021.  

 

Økonomi: 

På tross av et lite minus på høst prøven er økonomien i gruppa god, vi hadde positive resultater på 

de andre arrangementene og har investert lite i 2020. Dette medfører at vi har et positivt regnskap i 

2020.  



 

 

 

Handlingsplan for 2021. 

Handlingsplanen for 2021 vil ikke bli vesentlig forandret fra 2020, mye kommer selvfølgelig an på 

statusen rundt covid 19.  

- Planen er at vi i løpet av våren kommer i gang med samlinger på skjervengan og på 

Baågneset. Her vil som før ha ring trening og dressur.  

- Vi planlegger aversjon på hund- sau på forsommeren, og vi har også planer om aversjon hund- 

rein. Dette har vi ikke hatt tilbud om i egen regi før, men Einar Einmo fra Leirfjord har 

planene klare, og er i kontakt med rein eier. Vi kommer tilbake til tid og sted for begge disse 

aktivitetene, og det vil bli annonsert på vår FB side og klubbens nett side.  

- Vinter prøve for stående fuglehund er terminfestet første helga i Mars, og vil arrangeres med 

utgangspunkt fra Hattfjelldal hotell. Prøvens leder er Tom Roger Strøm 

- Planen er at vi også i år skal ha ansvaret for jobben med rype takst for statskog. Den vil høyst 

sannsynlig foregå i perioden 01.08.21-20.08.21.  

- Høst prøve for stående fuglehund. Den tar vi sikte på å arranger fra Ørjedalen, og er termin 

festet til første helga i september. Prøvens leder vil være Tom Roger Strøm.    

 

Når det gjelder styret for 2021, så er det 2 stk som har bedt om å tre av. Ingvald Evjen og Marit Wang 

takker for seg og vi takker for innstasen. Line Kristin Grøvnes er forespurt om å ta jobben som 

styremedlem og material forvalter, og hun kan tenke seg det. Tom Roger Strøm kan ta jobben som 

sekretær i stedet for styremedlem. 

  



 


