
       

Referat fra treningssamling Bjåen 21-23 mars 2014 

Treningssamlingen ble avholdt på Bjåen 21. – 23. mars. Det snødde bra på fredags ettermiddag og 

kveld og værmelding for helga kunne ha vært bedre.  

Arrangøren, som hadde sittet «værfast» på Bjåen noen uker tidligere under Hovden I prøven, var litt 

skeptisk. Tenk om de stengte veien før alle deltagere var kommet fram, men som ordtaket sier, «det 

ordner seg for snille barn», hvilket skjedde også denne gangen.  

Deltagere på samlinga var en god blanding av nybegynnere og mer erfarne, både hunder og eiere. Vi 

var totalt 15 personer med på samlinga. Flesteparten av disse var ute og fikk testet både seg selv og 

bikkje i snøføyka mens andre kun var med som ledsager og koste seg innendørs. Det er viktig å holde 

fyr i peisen også.  

Instruktører for samlinga var Samuel Larsen og Jostein Kloster. En stor takk til dem for at de velvillig 

stilte opp og gjorde samlinga til en interessant og trivelig helg.  

Når alle var kommet fram og det var god fyr i peisen inne i gamlestoga, var det tid for litt teori 

gjennomgang. Emner som ble tatt opp og diskutert var bl.a. føring av hund i fjellet, forklaring av ord 

og uttrykk inne hundesporten mm.  

Når vi våknet lørdag morgen både snødde og blåste det bra, uten at det la noen særlig demper på 

iveren til de fremmøtte. Instruktørene delte oss inn i 2 grupper, en med unge hunder og en med litt 

mer erfarne hunder. Ikke alle syntes det var en grei løsning men når instruktørene ville det slik ble 

det sånn.  

Samuel Larsen fikk gruppen med unghunder og terrenget Nos. De visste å benytte dagen godt, for de 

kom ikke tilbake til Bjåen før langt utpå ettermiddagen. Dessverre kom de ikke til mange 

fuglesituasjoner, unghunder og dårlig vær er kanskje ikke den beste kombinasjonen?  

De litt mer erfarne gikk på terrenget Lislefjødd og om det var tilfeldigheter eller at hundene var litt 

mer erfarne skal være usagt, men det ble i alle fall noen fuglesituasjoner i løpet av dagen. Det må vel 

også nevnes at stayer-evnen til oss med mer erfarne hunder ikke var like bra som hos de med 

unghund. Snø, vind og snøballer i pelsen bikkjene gjorde at vi reiste tilbake til Bjåen en del timer før 

de andre.  

På kvelden var det tid for fellesmåltid, og det ble en høydare, mye takket være Anne Beth Torkelsen. 

Hun var denne gangen kun med som ledsager og overlot til Morten å trene bikkjene. Derimot sa hun 

seg villig til å stå for matlagingen. Det ble både forrett og hovedrett, og ingen gikk sultne fra bordet 

den kvelden. Helge Reinertsen, som har vært sjømann, dro noen gode røverhistorier fra den tida og 

det la ikke akkurat noen demper på stemninga.  

Etter mat var det gjennomgang av dagens hendelser. Samuel og Jostein oppsummerte prestasjoner 

til både hund og fører på en fin måte, både det som var bra, men også det som man kanskje burde 

jobbe litt mer med.  



Lang dag i fjellet samt god mat og drikke gjør til at det ikke er vanskelig å få sove så de fleste var vel i 

seng før kl. 12 (tror jeg?)  

På søndagen hadde heldigvis været løyet litt slik at utsiktene var litt bedre. Fordeling av hunder ble 

omtrent som dagen før, om enn med noen små endringer. Gruppene byttet terreng slik at 

unghundene gikk på Lislefjødd og de litt mer erfarne fikk Nos.  

Etter at frokosten og rydding av rom var unnagjort reiste vi ut i terrengene og hadde en nok en fin 

dag i fjellet. På Nos var det som dagen før, ikke spesielt mye ryper, men noen situasjoner ble det.  

Gjengen som var på terrenget Lislefjødd gikk store deler av dagen uten å se fugl men etter at de 

snudde og begynte hjemveien «løsnet det litt» og noen av unghundene var så heldige og dyktige at 

de fant fugl. Tilbakemeldinger, tips og råd ble gitt underveis, både etter slipp og i pauser.  

Etter hvert kom gruppene, om enn til litt forskjellig tid, ned til bilene og etter at bikkjer og ski var 

pakket i bilen var det tid for hjemreise.  

På vegne av AFK, Odd Valle  

 


