
Hovden-prøven 7-9 mars 2014 
 
Fredagen opprant med litt bedre vær enn hva yr.no hadde varslet, den kraftige 
vinden som var meldt uteble, den tok oss imidlertid igjen etterhvert og det 
kommer mer om følgene av dette senere.  Men for å ta fredagen først, etter 
prøvedagens slutt fikk vi inn deltakere og dommer som var både våte og kalde, 
veldig våte.  Allikevel var det mange fornøyde fjes og det ble delt ut flere 
premier denne dagen, 3 premier i kvalitets partiene og 3 premier i VK.   
40 var påmeldt i VK-kvalifisering på fredag og 16 av disse hundene gikk videre 
til finalen lørdag. 
 
Fredag ettermiddag kom den tidligere meldte vinden - og veien mellom Hovden 
og Haukeli ble stengt! 
 
Deler av prøvekomiteen og en dommer som gjorde ferdig dagens 
prøvedokumenter ble sittende værfast på Bjåen. Vertskapet på Bjåen hadde 
opplevd dette tidligere, og der det er hjerterom er det husrom. Vi ble da 
invitert til å delta på kveldens middag, og sengeplasser til oss ble tryllet fram. 
Men, etter hektisk telefonering med brøytemannskapene, gikk det en kolonne 
som vi fikk koble oss på og kom oss inn til Hovden i ellevetida på kvelden. Takk 
til Ingrid og Svanhild på Bjåen for dette. 
Men det var spennende med tanke på hvordan nattens vær ville arte seg, og 
om vi kunne starte opp på lørdagen eller om vi måtte avlyse prøven, eller deler 
av prøven. 
 
Vi våknet opp til stengt vei mellom Hovden og Haukeli og prøvens opprop ble 
utsatt, først til kl. 10.00 og så til kl. 11.00. Flere deltakere og mange dommere 
satt værfast på Bjåen.  Andre igjen ventet på kolonnekjøring fra Haukelisida.  I 
tillegg så var adkomsten til de fleste terrengene inne på den strekningen av 
veien som var stengt. 
    
Hektiske timer ble det og vi fikk snudd alt på hodet og ALLE som hadde trosset 
været og møtt frem fikk starte denne dagen.  Ingrid Magrethe, sammen med 
terrengkomiteen, fikk ordnet et nytt terreng inne på Hovden, Takk til A/S 
Sætersdalen for velviljen der.  VK finaledommerne sa seg villige til å gi fra seg 
litt av sitt terreng, dommer som skulle stille egen hund sa seg villige til å 
dømme. Takket være fleksibilitet og godt humør fra deltagere, dommere og 
alle andre involverte ble dagen etterhvert flott, med noe vind men også gløtt av 
sol :) 



48 hunder fikk starte denne lørdagen og det var bare 12 som ikke tok kontakt 
pr telefon eller møtte frem til oppropet. 
 
52 hunder møtte til start på søndag.  Det ble en fin dag værmessig og det var 
flere ekvipasjer som ble ekstra fornøyde og fikk premier denne siste 
prøvedagen.   
 
Vi vil også i år får takke alle involverte og frivillige som jobber i kulissene, styret 
i Agder fuglehund klubb, prøvens sponsorer, vertskapet på Bjåen turisthytte, 
velvillige dommere og ikke minst; de mange positive deltakerne.   
Se egen premieliste for premieringer på Hovden 1. 
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