
 

Program Vestlandets Fuglehundfestival 2016 

Fredag 27. mai Gratis adgang  

18:00-18:45 Utstillingstrening ved Anne Grete Langeland 

19:00 Velkommen ved festivalleder Jeanette Wie. 

19:05 Foredrag ved Tore «Kallis» Kallekleiv. Tema «Rypa på rødliste, skal vi 
kjøre på gult» 

Grillene er klar etter foredrag, ta med egen grillmat og drikke. 

Lørdag 28. mai 

09:00 Vestlandets Fuglehundklub, utstilling 2016. Offisiell åpning ved Jeanette 
Wie 

Dommere: Niels Brandstrup og Anne Marit Olsen (dømmer BIS). 

Så snart bedømmelsen er ferdig:  

Barn og Hund-konkurranse, påmelding i sekretariatet før kl. 11.  

Pris for Barn og Hund kr. 80,- 

Valpeskue for hunder i alderen 4-6 mnd. og 6-9 mnd. 

Påmelding til speaker Karianne Kayser fra kl. 10 - 11.  

Pris for valpeskue kr. 200,- pr hund. 

Det vil være mulighet for å ta apportbevis under festivalen. Påmelding i sekretariat. 
Festivalen bruker due som apportfugl, kr. 200,- Ved bruk av egen fugl er prisen kr. 
150,- 

Finaler: Kåring av utstillingens beste veteran, beste avlsgruppe og beste 

oppdrettergruppe.  

 Best in Show (BIS). 

Vi tenner grillene etter utstillingen er ferdig, ta med grillmat, vi spiser før 
foredraget. 



19:00: Foredrag: Veterinærkiropraktor (Fjellveterinæren) Oddrun Runde.  

Tema «Bedre helse, fraspark & resultat? – kiropraktikk for stående fuglehunder 

Loddtrekning etter foredraget 

Søndag 29. mai 

09:00: Norsk Engelskklubbs utstilling 2016. Offisiell åpning ved Svein Tennebekk 

Dommere: Niels Brandstrup (dømmer BIS) & Anne Marit Olsen. 

Så snart bedømmelsen er ferdig: 

Barn og hund-konkurranse, påmelding sekretariat før kl. 11 

Pris for Barn og Hund kr. 80,- 

Valpeskue for hunder i alderen 4-6 mnd. og 6-9 mnd. Påmelding sekretariat før kl. 
11.  

Pris for valpeskue kr. 200,- pr hund. 

Det vil være mulighet for å ta apportbevis under festivalen. Påmelding i 
sekretariatet. Festivalen bruker due som apportfugl kr. 200,-. Dersom en har med 
egen fugl, er prisen kr. 150,- 

Finaler: Kåring av utstillingens beste veteran, beste avlsgruppe og beste 
oppdrettergruppe.  

Best in Show (BIS) og beste jaktpremierte hund sammenlagt 

begge dager. 

Umiddelbart etter finalene blir det avholdt uformell apportkonkurranse ved NVK 
Påmelding i sekreteriatet frem til kl 13.00. 

Det avsluttes med  finale i apportkonkurransen 

Andre aktiviteter: 

- Kiosk 

- Stands med utstillere fra raseklubbene 

- Øvrig info se www.v-f-k.no eller Facebook Vestlandets Fuglehundklub 


