
VESTLANDETS
FUGLEHUNDFESTIVAL

 

 

MYRBØ, 27.-29. MAI 2022
 



Velkommen til festivalhelg!
 

Endelig kan vi ønske hjertelig velkommen til Vestlandets
Fuglehundfestival i 2022!
Festivalen som startet opp i 2010 er et samarbeid mellom Vestlandets
Fuglehund Klub og raseklubbene i regionen.  I år arrangeres festivalen
for 12.gang – i samarbeid med NISK avd. Vestland. 

Hva skal vi med utstilling for fuglehunder? 
Hva er det som gjør det viktig?
Vi som er fuglehundeiere er ofte mer opptatt av jaktkvalitetene enn
eksteriøret til hunden vår. Men jaktkvalitetene i dagens og fremtidens
hunder påvirkes av at hunden har en velkonstruert kropp som kan tåle
den belastninger det er å løpe lange dager i fjellet/skogen/marka. En
hund med gode poter og riktig vinklede bein tåler mye belastning uten å
bli skadet. 

Skal fuglehundrasene ha fremgang er utstillinger sammen med
jaktprøver viktige for å vurdere kvaliteten til enkeltindividene.Samlet gir
resultatene et godt innblikk i hvordan rasen har utviklet seg. Dette er
svært viktig både for raseklubber og oppdrettere, som søker å sikre at
fuglehundene våre har de egenskapene jakthunder skal ha.

Det er avgjørende at vi viser frem og får bedømt så mange som mulig av
hundene våre – for rasens skyld. Det er dette som vektlegges på en
utstilling – hvordan er hunden bygget, hvordan er stegene som skal bære
hunden lenge og langt, hvordan virker hunden mottakelig og gemyttlig. 

Din hund er et resultat av en avlskombinasjon som du ikke kan gjøre noe
med. Men dommerens vurdering av hunden din er basert på et
øyeblikksbilde av hunden din, det hun eller han ser akkurat de få
minuttene du er i ringen. Det du kan gjøre er å presentere hunden på en
best mulig måte – du kan ikke få den bedre, men du kan hjelpe den til å
vise seg fra sin beste side. 

 

Signika



Festivalen 2022 – noe for enhver 
Utstillingene er hovedelementet under festivalen. Men, vi ønsker også at

helgen skal by på andre opplevelser. Festivalen er et møtepunkt der vi kan
snakke fuglehund, få vurdert hunden, møte nye mennesker og knytte nye
kontakter – der vi alle deler den samme genuine interessen: fuglehunden.

 
Vestlandets Fuglehundfestival skal være et arrangement for hele familien.
Det blir derfor barn- og hund- konkurranse både lørdag og søndag, samt at
vi har natursti som kan gås hele helgen. Og det vil selvfølgelig også være
mulig å få kjøpe is, boller/kake og brus i kiosken, for barn i absolutt alle

aldre.
Det ligger mye dugnadsarbeid bak gjennomføringen av denne helgen og vi
ønsker å rette en stor takk til alle som bidrar, uten dere hadde vi ikke klart

å arrangere Vestlandets Fuglehundfestival.
Rammen for utstillingene, familiedagene og møtene med nye og gamle

venner har vi lagt – så håper vi at du kan bidra til å skape et godt innhold
disse dagene.

 
Med dette ønsker vi alle lykke til på festivalen!

 
Hege Spigseth Hovland                                      Kristin Miskov Nodland
Utstillingsleder lørdag                                       Utstillingsleder søndag

 
 
 





PROGRAM
 

Oppmøtetid for de ulike raser, se ringoversikt

Barn/hund-konkurranse i dommerenes lunchpause, ca kl 12.15.

Påmelding i sekretariatet før kl 12.30. Pris barn-hund kr 100,-

Dommere Rebecca Engevik og Rune Vorland.

Oppmøtetid for de ulike raser, se ringoversikt

Barn/hund-konkurranse i dommernes lunchpause, ca kl 12.15.

Påmelding i sekretariatet før kl 12.00. Pris barn-hund kr 100,-

Dommere Rebecca Engevik og Pernille Wie.

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

beste oppdrettergruppe Best in show (BIS) 

Fredag 27.mai
 18.00-19.00 Utstillingstrening ved Rebecca Engevik

 19.25 Velkommen ved Festivalleder Hege Spigseth Hovland

19.30 Foredrag med Robert Brenden: Fra Valp til VK-hund, Behold gleden i

søk og djervheten til hunden i fuglearbeid

Lørdag 26.mai
09.00 Velkommen ved leder i Vestlandets Fuglehundklubb Terje Tvedt

 Dommere: Birte Myhre og John Smedbakken

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

oppdrettergruppe Best in show (BIS) 

 17.00: Grillen tennes, ta med grillmat og drikke.

 19.00 Foredrag fra Geir Duesund Norske Redningshunder.

  Trekning av loddpremier etter foredraget.

Søndag 27.mai 
09.00 Norsk Irsksetter klubb utstilling 2022. 

Offisiell åpning ved Utstillingsleder Kristin Miskov Nodland

 Dommere: Birte Myhre og John Smedbakken

 
 



Kiosk med salg av pølser, kaker, is, brus kaffe mm
Loddsalg gjennom hele helgen, trekning lørdag etter foredrag
Stands med utstillere Natursti for barn  
For de som har meldt seg opp til apportbevis, følg med på tlf, dommer
tar kontakt for å avtale tid og sted

Apportkonkurranse:
Umiddelbart etter finalen blir det holdt uformell apportkonkurranse. 
Påmelding i sekretariatet hele helgen frem til søndag kl. 12.00, 
pris kr 50 per start (max 3 starter). 
Det avsluttes med finale UK og AK. Se reglement i programkatalog

Andre aktiviteter, lørdag og søndag: 

Vi oppfordrer til bruk av VIPPS ved alle kjøp og påmeldinger. 
Vi ber om at alle tenker på at vi har en pandemi bak oss, og at gode
hygieneregler overholdes. 

Det er begrenset plass til parkering på området. Vennligst følg anvisning
fra parkeringsvakter ved ankomst, og ta hensyn til at det bor folk innenfor
festivalområdet som må kunne passere. Parkeringsavgift 50,- betal med
vipps, gjerne før du kjører inn på området. Vippsnr: 749601.  

Informasjon vil forløpende gjennom helgen deles via www.v-f.k.no og
Facebook-siden til Vestlandets Fuglehundklub, i tillegg blir det lagt ut
bilder på Instagram.

Vi ønsker alle en fin helg og lykke til! 
Ved spørsmål ta kontakt sekretariatet

 
 

http://www.v-f-k.no/


Hunden slipper objektet før avlevering 2 poeng trekk
Hunden tygger på objektet 1 poeng trekk
Hunden vil ikke levere fra seg apportobjekt 1-4 poeng, avhengig av
alvorlighetsgrad 

Regler for apportkonkurranse

Hvem kan stille:
Det stilles i to klasser; UK (hunder under 2 år) og AK (hunder eldre enn 2 år). 
Ekvipasjen stiller med eget apportobjekt; dummy, tørket eller fersk/tint fugl er
tillat.
Hvordan gjennomføres konkurransen:
Konkurransen går på tid, og en og en hund starter. Tiden starter når hunden
krysser startstrek og stoppes når den er tilbake over målstreken. Avlevering av
apport er ikke med i tiden, men teller i forhold til poengberegning for eventuell
justering av tid (se under).
Hunden står ved startstreken når apportobjekt legges ut.
Poengberegning - øvelsen dømmes som søk på tid, slik det gjøres på en reell
apportprøve. 
Det vil si at man har som utgangspunkt 10 poeng – og at evt. poeng hunden trekkes
vil gi tillegg i tid.
1 poeng trekk gir 2 sekunder tillegg i totaltid.
Elementer som gir poengtrekk er: 

Eks. Slipper hunder apportobjektet ved førers fot trekkes 2 poeng. Det gir 4
sekunder i tillegg på tid.
Innledende runder: 
Det blir holdt innledende runder i løpet av dagen søndag, med første mulige start
kl.09.30 og holder på frem til BIS skal kåres. Hver ekvipasje kan maksimalt gjøre
tre forsøk. Dette meldes som tre starter ved påmelding.
Finalerunde:
De tre beste UK hundene og de tre beste AK hundene møtes i en finale.
Først sendes UK hundene ut og AK hundene holdes til slutt. I AK finalen vil
vanskelighetsgraden på søket økes noe, ved at apporten legges noe mer
utfordrende.
Finalen går rett etter at BIS er kåret. Den beste UK og beste AK hund blir premiert
«på stedet».
Påmelding:
Påmelding gjøres i sekretariatet: fra og med festivalstart lørdag kl.09.30 og frem
tom søndag kl.12
Pris kr.50,- per start (maks. 3 starter pr. hund) – betales med VIPPS, merk
innbetaling med apportkonkurranse og førers navn
Ved påmelding oppgis navn, alder, rase på hund – og navn og tlf.nr til fører



Valp 4-6 måneder
Valp 6-9 måneder
Juniorklasse (JK): 9-15 månder
Unghundklasse (AUK): 15-24 måneder
Åpen klasse (AK): fra 15 måneder
Brukshundklasse (BK): åpen for alle jaktpremierte hunder over 9
måneder
Championklasse: (CHK): hunder må være Champion for å delta
Veteranklasse (VET): åpen for hunder som er over 8 år på
utstillingsdagen

Excellent (Utmerket): rødt premiekort
Very good (Meget god): blått premiekort
Good (god): gult premiekort
Sufficient: (Godtagbar): grønt premiekort
0.premie (Diskvalifisert), KIP (Kan ikke premieres)
CK: Rosa sløyfe, Cert: nasjonalfarget sløyfe, Res.Cert: Lyseblå sløyfe
BIR: Rød og gul sløyfe, BIM: grønn og hvit sløyfe

Utstillingsregler og klasser
 

Klasser:

 
Premiebetegnelser:

 
Det er kun hunder med Excellent som går videre fra kvalitetsbedømmingen
til konkurranseklassen (eks JK til JKK). Hunder med CK går videre til Beste
hannhund/Beste tispe klasse (BHK/BTK). Cert deles ut i BHK/BTK til beste
hund, som ikke er norsk utstillingschampion. Hunder som er fullcertet kan
ikke motta cert. For raser hvor det stilles nasjonale jakt-eller brukskrav for
oppnåelse av cert, vil beste plasserte hund med jaktpremie tildeles certet
uansett hvilken klasse hunden har vært påmeldt i. Det vil også deles ut
reserve-cert, til hunden bak cert- vinneren, som vil telle som cert om denne
hunden blir diskvalifisert.
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Lørdag:
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