
Referat SNUM 2017         

Sør-Norsk Unghundmesterskap 2017 gikk av stabelen 29-30. april på Hovden i Setesdal i regi av Agder 

Fuglehundklubb, og i samarbeid med Vestlandets Fuglehundklubb. Interessen for arrangementet meldte seg 

tidlig, og før start var det noen på venteliste. Det var plass til 60 hunder, 59 stilte til start. Disse ble fordelt på 

tre kvalifiseringspartier. 

Helgen ble startet med et flott foredrag på Bjåen av Fjellveterinæren, Oddrun Runde, som forklarte oss hva 

våre stående fuglehunder utsetter seg for på prøve og jakt. Hva vi skal være obs på, og hva som er de vanligste 

skadene som forekommer. Hun fortalte om hvordan en låsing i en tå kan forplante seg til resten av kroppen, og 

hvordan dette kan forebygges. Hun hadde også en demonstrasjon på pointer Bieber, som tydelig hadde noen 

vondt`er her og der, men som nøt behandlingen.  

Lørdag våknet vi til snø, vind og minus 4 grader, men meterologene hadde lovet sol utover dagen. Oppropet 

ble avholdt på dagparkeringen nede på Hovden. Alle startende fikk en goodie-bag med 1 kg fôr fra Royal Canin, 

caps fra Jakt og Friluft, samt appelsin fra Kiwi Hovden. Det var spente fjes over hele linja da en og en hund ble 

ropt opp. Alle hundene hadde oppnådd 1UK, som var kriteriet for å starte på dette høystatusløpet.  

Tre kvalifiseringspartier med 20 hunder på to partier, og 19 hunder på et parti kjørte etter opprop til hvert sitt 

terreng. Kvikke, Bjåen/Lislefjødd og Bjåen/Nipadalen. Dommerne holdt morgenandakt og fortalte litt om hva 

de kom til å se etter, og hvordan dagen var lagt opp. To og to hunder ble sluppet i 15 minutter. Hundene skulle 

holde klassenivå til første premie i UK, og om de ikke gjorde det så var dette mesterskapet over for hunden. En 

og en falt fra. Noen holdt ikke et godt nok søk, mens andre ikke tok vare på sjansene de fikk. Av de 20 til start 

på partiet kunne inntil 6 hunder bli med videre til finalen, hvor opptil 3 kunne premieres. Totalt kunne det være 

18 hunder i finalen. Meteorologene holdt sitt ord, og før lunsj stod solen på himmelen.  

På slutten av dagen var 18 hundene plukket ut, og disse ekvipasjene var klare for søndagens finale: 

P Nash, Simensen 

P Texas, Pedersen 

IS Cera, Fremo 

ES IPA, Søgaard 

ES Anna, Martinsen 

IS Vincent, Wedde 

ES Twist, Brenden 

KV Zicita, Madsen 

P Pyro, Borcherding 

P Wille, Kittelsen 

ES Junta, Lund 

GS Nitro, Saxrud 

ES Dakota, Brekke 

GS Zanto, Strømsæther 

ES Karlson, Markussen 

ES Cava, Hansen 

ES Vaco, Røynås 

B Lizzie, Bergmann 

 

Lørdag kveld var det 3-retters middag på Bjåen. Forrett var røkt ørret, og hjemmelaget flatbrød. Hovedretten 

bestod av en jegergryte av reinsdyr, og til dessert var det multekrem. Lokalmaten smakte helt fantastisk, og 

med mette mager kunne premieutdeling for dagen gjennomføres. Etter det ble rekkefølgen på finalen trukket.  



 

Søndagen stod for døren med SNUM-finale, skyfri himmel og sol. Oppropet ble igjen avholdt på 

dagparkeringen på Hovden. I tillegg til SNUM ble det satt opp to rene UK-partier denne dagen med 19 hunder 

totalt. Dette var for de som fra gårsdagen ikke gikk videre til finalen, samt andre håpefulle unghunder.  

Finaleekvipasjene fikk utdelt hvert sitt markeringsdekke og varmedekken fra Agder Fuglehundklubb, og dro 

deretter ut til terrenget. Partiet skulle gå på Bjåen/Lislefjødd med Elin Dugstad Veseth og Jarle Klemmetsdal 

som dommere. Med partiet var en utsendt reporter fra klubben, som skulle oppdatere på Facebook igjennom 

dagen, slik at de hjemme enkelt kunne følge med.  

Lunsj ble servert ute i terrenget. Det ble grillet pølser, servert bål kaffe og hjemmelagde lefser.  

I nydelig vårvær og på glitterføre fikk vi resultatet, og dermed var vinneren for Sør-Norsk Unghundmesterskap 

kåret.   

Vinner SNUM 2017 - P Halsenuten's BF Wille 
Eier Katrin Gonsholt, fører Sven Tore Kittilsen 
2.plass SNUM 2017 
ES Sognesekspressen's Nda Twist 
Eier Marita Brenden, fører Robert Brenden 
3.plass SNUM 2017 
P Gaupeskaret's Pyro  
Eier og fører Andreas Borcherding 
 
Fullstendig premieliste finner du på www.agderfuglehundklubb.no  
 
En stor takk til dommere, hjelpere og sponsorer. 
 
 
SNUM sine sponsorer var: 
Royal Canin 
Jakt og Friluft 
Fuglehundens Verden 
Sørlandets Bilsenter 
Vom og Hundemat 
Kiwi Hovden 
 
 
Prøvekomiteen takk for denne gang, og håper vi ser like mange til start i 2018. 
Ingrid Margrethe Bjåen og Inger Lise Walle 

 

 

http://www.agderfuglehundklubb.no/

