
Treningssamling på Bjåen 26. – 28. februar 2016     

Agder fuglehund har gleden av å invitere til treningssamling på Bjåen helga 26. – 28. feb.  

Dette er i utgangspunktet en samling for nybegynnere, men vi skal fylle opp alle ledige plasser. Det 

vil i praksis si at nybegynnere har fortrinnsrett for påmelding fram til lørdag 13. februar. Deretter er 

det fritt for alle som ønsker å få trent hund i vinterfjellet under kyndig veiledning. Det er alltid fint å få 

finpusset litt på formen før første vinterprøve på Hovden. 

Maksimalt antall deltagere er satt til 12 stk. og det er "første mann til mølla" prinsippet 

Innkvartering vil som vanlig være på Bjåen Turisthytte. Her må man påregne å dele rom med andre 

deltagere. Ta med eget sengetøy, ev sovepose.  Alle hunder skal ligge i bur.  

Det er kjøkken tilgjengelig i første etasjen og det legges opp til selvhusholdning, bortsett fra 

lørdagskvelden da vi satser på å få til et enkelt fellesmåltid. 

 

I år har vi vært så heldige og fått Kristin Bothner og Solveig K. Gonsholt som instruktører for 

samlingen.   

Kristin har lang og allsidig erfaring fra hundesporten. Hun har gjennomgått NJFF sitt grunnkurs for 

jakthund-instruktør. Kristin har både stilt hunder, og oppnådd premiering i UK, AK, og VK samt 

utstilling og apport. For familien Bothner er jakt og prøve med fuglehund en livstil. De er også 

oppdrettere av Gordonsettere og Kristin har bl.a. deltatt på NM lag med en av hundene sine, GS 

tispaTrixie.  

Solveig fikk sin første fuglehund i 1989, og har lang fartstid innen hundesporten.  Hun har trent opp, 

og ført hund i alle jaktprøveklasser (ikke fullkombinert) og deltatt på høystatusløp i både UK og VK. 

Solveig har også gjennomgått Instruktørkurs fase 1 hos NKK. I løpet av 25 år med fuglehund er det 

meste lært gjennom deltagelse på utallige kurs og treningssamlinger, samt prøving og feiling med 

egne hunder. Mye kunnskap er tilegnet ved å aktivt søke informasjon fra andre dyktige hundefolk. 

Familien Kullerud Gonsholt er svært aktive på jakt og på prøver, både skog, høyfjell og lavland.  

 

Program: 

Fredag:  Frammøtet Bjåen Turisthytte ettermiddag / kveld. Fra ca. kl. 20.00 blir det en 

gjennomgang av teori om føring av hund i fjellet og informasjon om neste dags 

hendelser 

Lørdag: Etter frokost drar partiene ut i terrenget for praktisk trening. Fellesmiddag i seks - 

syvtida. Instruktørene oppsummerer dagen 

Søndag: Etter frokost rydder vi oss ut av hytta, og så drar partiene ut i terrenget.  

 

De påmeldte vil få litt mer informasjon om samlinga når vi nærmer oss aktuell helg 

http://bjåen.com/


Påmeldingsfrist:  20. februar.  Nybegynnere har som nevnt fortrinnsrett fram til 13. feb. 

 

Påmeldingsavgift:  kr 1600,- pr. pers. til konto 3090.13.57850 Merk betalingen med 

Treningssamling Bjåen.  

 

Skal noen ha med seg mer enn én hund kommer det et tillegg på 100 kr pr hund  

 

Spørsmål omkring samlinga sendes til Odd Valle på e-post: nemi2502@gmail.com  

Dersom du melder deg på, send gjerne også litt informasjon om deg og om hunden din, eksempelvis 

navn, alder, rase, kjønn, erfaring etc. 

På hjemmesida vår ligger det referat fra treningssamlinga i 2014 og 2015 dersom det skulle være av 

interesse. Se link her 

 

 

 

På vegne av Agder Fuglehundklubb 

Odd Valle 

mailto:nemi2502@gmail.com
http://www.agderfuglehundklubb.no/treningssamlinger

