ØSTFOLD
FUGLEHUNDKLUBB
ÅRSBERETNING 2020

Styre og komiteer
Styre:
Leder: Dan Karlsen Wang
Styremedlem/Nestleder: Pål Pettersen
Styremedlem/Kasserer: Unn Johannessen
Styremedlem/Sekretær: Lone Gudim
Styremedlem: Helge Kristiansen (til juni -20)
Varamedlemmer: Stian Hjemmen (Styremedlem fra juni -20), Gunn Hege Svendsen
Valgkomite: Lars Erik Gutubakken (leder), Arnt Erik Andersen og Per Dahle
Revisorer: Øistein Vegsgård Bjørn Rune Kynningsrud
Komite For Utmerkelser: Per Andersrød, Vidar Antonsen, Hagbart Jakobsen og Finn Trana
Æresmedlemmer:
Ragnvald Thomassen, Hagbart Jakobsen, Vidar Antonsen, Per Andersrød, Unn Johannessen og
Finn Trana
Gullmerkeinnehaver: Ragnvald Thomassen, Hagbart Jakobsen, Vidar Antonsen, Per Andersrød,
Knut Bjørge Hansen, Karl Andersrød, Rune Kjøniksen, Are Fraugerud , Finn Trana, Jan Stordahl, Tor
Arne Hansen, Unn Johannessen, Terje Kristiansen og Freddy Antonsen
Jaktprøvekomite: Unn Johannessen Lone Gudim
Utstillingskomite: Unn Johannessen, Dan Karlsen Wang
Fugl, Farm, Terreng: Geir Kjellmann med flere
Aktiviteter: Pål Walter Pettersen med flere
Facebook/hjemmeside: Stian Hjemmen, Lone Gudim
Medlemmer
Det var pr. 31.12.2020 391 medlemmer i klubben mot 348 i 2019
Styremøter
Styret har i perioden avholdt 11 styremøter
NKK/FKF Landsmøte på Gardermoen: Avlyst
Samordningsutvalg Lavland (SU) Pål Pettersen

Utstillingen:
Selv med Corona-restriksjonene hengende over oss ble det en meget hyggelig dag på flotte Hafslund
hovedgård. Klubben er så heldig som får lov til å benytte disse flotte områdene til sin utstilling.
I år var det ca 120 hunder fordelt på 11 raser som deltok. Dommere var Birte Wold Myhre og John
Smedbakken. I tillegg hadde vi 11 valper påmeldt Valpeshowet.
Dessverre fikk vi ikke arrangert andre aktiviteter denne dagen, men med strålende sol og
eksemplariske deltagere ble dagen meget vellykket. Takk til dommere, ringsekretærer og alle flotte
medlemmer i klubben som stilte opp til dugnad denne dagen.
Ved å følge denne linken finner dere alle krikker og oversikt over alle som ble BIM og BIR:

https://www.dogweb.no/utstilling-resultatvisning/utstilling/200814

Jaktprøvene:
Etter en lang og vanskelig dommerkabal fikk vi endelig startet første lavlandsprøven 25.27.september Totalt 176 starter i UK-AK og VK.
3 dager i fine terrenger med bra fuglebestand. Mange gode hunder fikk sine sjanser og resulterte i
totalt 26 premieringer.
Andre lavlandsprøven arrangert en måned etter. Ikke gunstig med så sein prøve. Mer pløyde jorder
og nysådd. Totalt 123 starter men bare 5 premieringer. Natt til søndag var det uvær med masse regn
og vind. Det varte litt utover søndag formiddag. Det ble tatt opp til nøye vurdering av nkk repr og
dommere om søndagen skulle avlyses. Vi hadde veldig sprek fugl i terrengene så derfor ble det tatt
avgjørelse om start. Det viste seg å være en riktig beslutning av hensyn til dyrevelferden. Vi fikk se
mange, store og ville fasaner/rapphøns i løpet av dagen som lurte våre hunder godt. Mange sjanser
på fugl både i vk og kvalitetspartier men bare en hund taklet fuglen og fikk sin 1.AK
Nkk repr Lone Gudim og prøveleder Unn Johannessen
En stor takk til dommere, hjelpepersonell både i sekretariat, parkering og terrengledere.
Vi viser til utlagte premielister på nett.
Norsk Unghundmesterskap Lavland 2020
NUL 2020 ble arrangert av Østfold fuglehund klubb 23.-24.oktober
Det var påmeldt 32 hunder og 30 stilte til start. Det var to kvalik partier med håpefulle som ble
fordelt på Råde og Syverstad terrenget.
Vi hadde flott jaktprøve vær på fredagen med lettskyet pent vær. Begge terreng var godt besatt med
fugl. Det ble to premieringer på begge kvalik partiene. Her er de premierte på fredagen:
1 pr kval. NUL: Breton Maia e/f Andre Fleskheller
1 pr kval. NUL: ES Easy e/f Heidi Ustvedt
2 pr kval. NUL: P Tri e/f Håvar Skinstad
2 pr kval. NUL: IS Hash-TO e/f Knut Barkhall
Lørdag kunne Østfold igjen by på nok et flott jaktprøvevær. 17 hunder hadde kvalifisert seg til finalen
som gikk på Syverstad terrenget. Det var godt besatt med meget sprek fugl så de fleste hundene fikk
muligheten.
Finaledommere var Erik Slommerud og Lone Gudim.

FINALISTER :
IS Hash- To NO49876/19 e/f Barkhall , Knut Mathias
IS Vilslev TK Qubik DK03860/2019 e/f Bjerke, Elisabeth Haukaas / Bjerke, Asgeir
ES Vallunds Pomeroy Av Danceættens DK13470/2019 e/f Fløysvik, Tor
B Kvikksteps D - Maja NO34246/19 e/f Fleskheller, Andre
GS Skoglyrypas Nemi NO57974/18 e/f Fagervik, Bjarnar

P Black Luckys Philippa SE16360/2019 e/f Bråthen, Terje / Andreassen, Espen
P Ljøsvatnets Tri NO40373/19 e/f Skinstad, Håvar
ES Gråvola's Inka NO30621/19 d/f Frengstad, Arnfinn Mikal / Schøyen, Arne Fredrik
ES Hommelfjellets Ciff NO53927/19 e/f Norøy, Astri / Norøy, Astri
GS Gïjttuo NO37801/19 e/f Kavli, Beate Randolfa
P Rappjordets Nisi NO34773/19 e/f Brekke, Aud Karin / Øystein Dahl
IS Balbergkampens Ipa / NO35121/19 e/f Pabsdorff, Jon-Amund
P D-Tundra NO38776/19 e/f Pettersen, Pål Walter
ES Løvåsmyra's D Easy NO38784/19 e/f Ustvedt, Heidi
ES Jøtulhåggets Baron av Viroas NO37855/19 e/f Kristiansen, Helge
P Dixie NO38768/19 e/f Hildisch, Tine
ES Høgmyrstuas Abigail NO30613/19 e/f Johansen, Erik
Det ble en herlig dag med mange situasjoner og flinke unge hunder. Dommerparet fikk tider mye å
holde orden på men sammen klarte de å få notert ned alle situasjoner og fikk gitt alle deltagerne
gode utredelser gjennom dagen.
Til slutt sto vi igjen med 5 premierte:
1 pr NUL finale ES Løvåsmyra's D Easy e/f Heidi Ustvedt
2 pr NUL finale ES Høgmyrstuas Abigail e/f Erik Johansen
3 pr NUL finale ES Hommelfjellets Ciff e/f Atrid Norøy
4 pr NUL finale P Rappjordets Nisi e: Brekke, Aud Karin f: Øystein Dahl
5 pr NUL finale ES Jøtulhåggets Baron av Viroas e/f Helge Kristiansen
Erik og Lone vil få takke Østfold Fuglehundklubb for tilliten og takke for deilig frokost i sekretariatet
begge dager. Det ble et flott arrangement og hyggelig at så mange av deltagerne valgte å bli igjen
helt til slutt på lørdag og hylle de premierte.
Hele dreieboka ligger tilgjengelig på vår nettside.

Aktiviteter i ØFK 2020
Klubben har i løpet av 2020 hatt en rekke aktiviteter for sine medlemmer, selv om Covid 19 har
stukket kjepper i hjulene for oss. Aktivitetene har vært populære og det har vært stor pågang. Vi har
i løpet av 2020 fått inn en rekke nye medlemmer p.g.a våre tilbud, noe som har ført til at klubben
aldri har vært større.

Dressur vår/sommer:
Klubben har arrangert dressur trening på klubbhuset hver onsdag i fra mars til juni. Dette har vært
svært populært og vi har til tider måtte dele oss i flere grupper for å kunne få gjennomført
treningene. Gruppene ble delt inn i unge hunder og voksne hunder med ulike krav og
treningsmetoder.

Felt trening:
I fra august og ut oktober har klubben kunne tilby sine medlemmer å trene på ulike lavlandsterreng.
Klubben har disponert tre terreng i løpet av høsten. Solli , Kalnes og Årum. Vi startet sesongen med
trening på onsdager, og gikk etter hvert over til lørdager da dagslyset satte stopper for onsdagene.
Trening midt i uken var nytt fra i år og det ble en suksess. Vi har funnet greit med fugl i alle terreng.
Senere på høsten så vi oss nødt til å stoppe treningene av hensyn til smittesituasjonen i Norge.

Klubbmesterskap:
Klubbmesterskapet ble dessverre avlyst i år pga smittehensyn.

Due-cup:
Due cupen ble dessverre avlyst i år pga smittehensyn.

ØFK Cup:
Med Coronaspøkelses hengende over oss i hele 2020 har det vært et vanskelig år å forberede seg til
jaktprøvene. Men til tross for det er det hele 28 hunder som har klart bragden og fått en fin
jaktpremie eller apportpremie. Noen har vist bredde og klart begge deler. Dette er en stor prestasjon
da vi i 2019 hadde 35 hunder.
65 premier er notert mot 102 i 2019.
Resultater pr gren blir offentliggjort under Årsmøtet hvor hunder og eiere blir hedret. Så blir det lagt
ut på vår hjemmeside og FB side i etterkant.

Fugl/farm/terreng
Oppsummering av utsettinger av rapphøns og fasaner på Østfold fuglehundklubb(forkortet ØFK
heretter),s sine terreng 2020.
Øfk har i sesongen gjennomført prøveutsettinger med voksne parhøns av Rapphøns sammen med 17
stk 7 uker gamle kyllinger. Disse familiegruppene ble satt ut 13.juni. Denne metoden med
familiegrupper gir en mer naturlig oppførsel, og bedre overlevelse.
Resultatet av forsøket var vellykket.
Resten av fuglene er satt ut fordelt over perioden 25.juli til 1.august på de forskjellige
prøveterrengene.
Alle fasaner ble satt ut i utsettingsvolierer med fri tilgang til mat og vann, og fritt til å fly/gå ut og inn
av volieren (dansk/britisk metode).
Rapphønsene ble plassert i utsettingsbur i en uke hvoretter fuglene ble slept ut to og to den neste
uka til alle i kullet var ute. Dette er en metode som preger fuglene på stedet.
De siste fuglene ble satt ut 25.08.18. etter at Mattilsynet hadde gjort sin befaring.
Mattilsynet hadde intet å bemerke hverken til transport, fuglenes kvalitet eller papirene rundt
innførsel.
Fordelingen av antall utsatte fugler er oppsummert fordelt på de forskjellige terreng/områder i liste
under. Utsettingene er gjort i forhold til de enkelte terrengenes biotop fordeling og derigjennom
beskaffenhet i forhold til å holde på henholdsvis rapphøns og fasaner:
Skjeberg.
Syverstad: Fasaner 60 stk, Rapp. 70 stk (hvorav 38 i to familiegrupper i juni)
Rød: Fasaner 60 stk, Rapp. 80 stk
Borg (Klubbhuset): Fasaner: 0, Rapp. 50 (hvorav 19 i familiegruppe)
Nes: Fasaner 100 stk. Rapp. 120 stk
Kalnes: Fasaner 100 stk, Rapp. 90 stk (hvorav 19 i familiegruppe)
Råde.1, 2 og 3: Fasaner 280 stk, Rapp. 190 stk (Hvorav 38 i to familiegrupper)

Aversjonsdressur
ØFK har i 2020 gjennomført saueaversjon på Haugsten Gård/ Ivar Grimstad med bra deltagelse. En
stor takk til våre instruktører og til Ivar Grimstad for leie av område og sprek sau.

Økonomi
Til tross for at vi har levd med pandemien Covid 19 i hele vår periode, har vi klart å gjennomføre
treninger utstilling og jaktprøver.
Dette har gjort at vi har fått et lite overskudd og at klubben fortsatt har en sunn økonomi
Se regnskap for 2020

Klubbhuset
Ansvarlig Terje Johannessen
Det har vært dugnad på klubbhuset hver onsdag og noen lørdager. En fast gjeng møter for sosialt
samvær og jobbing.
Av ting som er gjort iløpet av året er uteplassen med gjerde rundt, hundegård, dueslag, voiler,
uthuset er innredet med hylleplasser og rom for oppbevaring av ting. Huset er malt på to vegger, nytt
fint klubbskilt og nye utelys. Malt asfalt er dratt ut på parkeringsplassen.
På grunn av pandemien ble det ingen utleie på huset og ingen arrangementer utenom prøvene.
Det rettes en stor takk til de trofaste hjelperne som stiller opp på dugnadene. Det henstilles til flere
av medlemmene å sette av tid til klubbhuset.

Andre saker av viktighet
Styret vil til slutt takk alle bidragsytere for en flott innsats for klubben vår i et tøft år med Covid-19.
Dessverre har vi måttet avlyse mange arrangement og treninger men vi håper å komme sterkere
tilbake i 2021/22.
Gledelig er det at så mange av våre medlemmer har tatt kontakt og ønsker å være med på dugnaden
for klubben.
Jeg vil til slutt få takke styret for et flott, konstruktive og hyggelig år. Og samtidig ønske det nye styret
lykke til i året som kommer.
Vennlig hilsen
Dan Karlsen Wang
På vegne av styret i Østfold Fuglehund klubb

