
 

 

Handlingsplan for fuglehund gruppa 2016. 
 Ring trening så snart snøen forsvinner på Baågneset, forhåpentligvis tidligst mulig i 

mai. Vi tenker at vi kjører et lignende opplegg som i fjor. Vi har fått tilbakemelding på 

at de fleste satte pris på opplegget. Vi kommer kanskje til å ha et litt større fokus på 

grunndressur av hund, men det blir ringtrening og apport trening som i fjor.  

    

 Aversjons dressur så snart sauene er kommet ut på beite. Vi planlegger i 

utgangspunktet to kvelder, en kveld med strømming og restrømming ca. 14 dager etter 

første runde.  Det er kommet forespørsel om aversjons dressur mot rein, og dette skal 

vi gjøre et forsøk på å få til. 

 

 Apport kurs tidlig i juni. Her håper vi å få til en hel helg oppe ved Kvalforssetra. Dette 

kommer i tillegg til apport treninga på Baågneset.  Vi har ikke opplegget klart, men i 

og med at det er apport prøve i Vefsn i år bør vi forsøke å få til et opplegg.  

   

 GPS/ rype takserings kurs. Det vil ikke bli noe nytt kurs, men de som var med i fjor vil 

få et tilbud om oppfriskning. Dette er noe som vi setter som et kriterium for å være 

med på takst. Vi vil forsøke å lage et bedre opplegg slik at de som ikke fikk delta på 

takst i fjor får tilbud om dette.    

 

 Vi har søkt og fått tildelt helgene 1-3 april og 25-28 september for å arrangere 

fuglehund prøve for stående fuglehunder. Arrangementet vil også i år bli arrangert fra 

Hattfjelldal. Høst prøven vil i år bli arrangert som en fullkombinert prøve med 

skogsfugl på torsdag og fredag.  Hovedkvarteret for vinterprøven vil i år som i fjor bli 

på sameskolen i Hattfjelldal, og på høst blir det trolig fra campingen i Hattfjelldal.  

 

 Ellers vil vi fortsette med kaffekvelder på den siste onsdagen i hver mnd. Her kommer 

det inn ønsker og forslag til hva medlemmene ønsker, og vi forsøker å imøtekomme 

disse så langt det lar seg gjøre. Dette er et uformelt møte, og det diskuteres fuglehund 

og deles erfaringer rundt hund over en kopp kaffe. Møtested er Mosjøen hotell 

kl:1900.  

Mvh Tom Roger Strøm  

Leder fuglehund gruppa   

 


