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Påska skapte noen komplikasjoner for de som skulle melde seg på Hovden II 

prøven, var en kommet med eller ei? I et rush av påmeldinger i siste liten, ble 

noen glemt, men de fleste fikk plass, i alle fall etter hvert. Takket være sporty 

dommere og med hjelp av Sondov Bjåen, terrengkomiteen og TFK ble det satt 

opp ekstra partier og terreng, for responsen rundt prøven var faktisk over all 

forventning. Kan hende var vi årets største prøve for stående fuglehunder, i alle 

fall var det ny rekord i antall påmeldinger.  

Fredagen var det ute 11 partier; et rent Ak parti, fire blandingspartier, og fem 

VK partier. Føret var til dels tungt, men rypene var snille, og det ble ganske 

godt med premier, og 6 vinnere i alle VK partiene! Med det var det duket for to 

fulle semifinalepartier på lørdagen, samt 11 blandingspartier. Været klarnet 

opp, og med strålende sol og litt nattefrost ble det tilnærmet optimale forhold.  

På søndagen hadde vi ute 11 blandingspartier og 1 VK finaleparti, der ES 

Ryghåsens Arn til Lewi Ryghås til slutt gikk av med seieren, og cacit. Det var 

Oddmund Sordal og Stein Helge Østlid som dømte finalen, og det må ha vært 

spennende, siden de var et av partiene som var senest nede.  

Vi prøvde etter beste evne å holde sekretariatet oppe mest mulig, der det var 

pølseservering, kaffe og vafler til deltakerne, dessverre ble pølsegryta tom noe 

tidlig på søndagen. Mange stakk innom for å hente premie, diplom, eller bare 

for en prat. Ellers fikk vi god hjelp av Roy fra Fjellstova til kaffeservering under 

oppropet, der vi også hadde lotteri med gevinster fra ulike sponsorer av 

prøven, takket være Mariannes iherdige pågangsmot.  

Dommermiddagen lørdagskveld ble munter, personlig og hyggelig som alltid på 

Bjåen, med flere deilige spesialiteter, blant annet en helt uforglemmelig 

ostekake med bær.  Takk til alle som deltok, ikke mist Pål Friis, som kan sin 

Ibsen.   

At folket på Bjåen holder ut med all trafikken av folk og bikkjer fire dager til 

ende er jammen bra, det er deilig å være gjest der. Klubben prøver å utvide 

komiteen med flere medlemmer neste år, og vi kan i alle fall se tilbake på tre 

travle men givende dager, med utrolig mange gode hunder og hyggelige 

mennesker.  Sender nok en varm tanke og takk til alle som dømte under 



prøven, til Olav Schrøder som nok en gang påtok seg ansvaret som NKK 

representant, og til Ingrid, Sondov, tante og de andre på Bjåen, som på vennlig 

og stillferdig vis loset oss trygt gjennom en veldig stor prøve.  

Komiteen prøver å konstituere seg til ny dyst neste år.  

Håper vi ses da.  

For Hovden II komiteen, (som bestod av Marianne Trydal Skeie, Bjarne 

Hillesund og undertegnende) 

Lene Engdahl  

 

Takk til Agder Forsenter, Kiwi Hovden, Regntøyspesialisten, Hundepoter As, 

Color Line, Nordic Outdoor, Sparebanken Sør Hovden, G Sport Stoa i Arendal, 

Buster Stoa i Arendal, Brynje, DNB, Hovden Badeland og Spa, Hovden 

Fjellstove, Royal Canin, Vennesla Dyreklinikk og Felleskjøpet Sørlandsparken. 


