Årsmelding fra fuglehund gruppa 2015


Vinter/vårprøven ble arrangert med utgangspunkt fra Hattfjelldal, i år som i fjor hadde vi
sameskolen i Hattfjelldal som hovedkvarter. Dette ble en suksess, med fornøyde
deltakere og dommerne hadde bare positive tilbakemeldinger til arrangementet. Prøven
kolliderte i år med Namdal FHK, noe som resulterte i store problemer med å få på plass
dommere og hunder i VK klassen. Iherdig jobbing fra prøve komiteen gjorde sitt til at vi
fikk på plass både dommere og VK hunder. Det ble arrangert en prøve over tre dager og
i år som tidligere år ble det godt med premierte hunder. Vi hadde noe mindre deltakere i
år en tidligere, og dette resulterte i at prøven gikk med et lite minus økonomisk.



Det var planlagt ringtrening på Bangneset i Mai 2015. Dette ble gjennomført med god
hjelp fra Asle Vindstad, Tor Ove Holmen og Walter Paulsen. Oppslutningen var i år mye
bedre en tidligere år, og det var stor interesse for innslagene som gikk på apport og
grunndressur. Vi hadde også noen turer i treningsterrenget oppi Steinlikammen, og det
var ok oppmøte.



Aversjonsdressur ble gjennomført på Landbruksskolen og det var som vanlig bra
oppslutning rundt arrangementet. Det var Tor Ove Holmen som hadde hoved ansvaret for
arrangementet, og han gjennomførte på en og måte.



Vi var også i år behjelpelig med å taksere ryper for Statskog. I følge Statskog var de
fornøyd med den jobben som ble gjort av våre taksører. Det ble i forkant av takseringen
avholdt et kurs i rypetakst, og her hadde vi et meget bra oppmøte. Det er kommet frem i
etterkant at det har vært noe misnøye fra deltakerne på kurset at de ikke ble tatt med på
takst. Vi skal se på dette og forsøke å lage et bedre opplegg for de som har vært med på
kurset til årets taksering.



Vi har hatt 5 styremøter i løpet av året, og vi hadde i år som i fjor et tilbud om kaffe
kvelder på Mosjøen hotell. Oppmøtet har vært stigende, og vi håper og tror dette vil
fortsette.



Høstprøven 2015 ble arrangert fra Hattfjelldal camping. Det ble arrangert fullkombinert
for første gang på mange år, og det ble en suksess. Prøven gikk med et helt greit
overskudd. Vi vil forsøke å arrangere etter samme mal i 2016.

Mvh Tom Roger Strøm
Leder for fuglehund gruppa

