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Mai kom med skjønne milde etter 
en lang og kald vinter. Sporprø-
ven vår gikk fløyten som følge av 
snø i terrenget, men nå står vi for-
an, og midt i, nye aktiviteter med 
apport, utstillinger, og masse tid 
sammen med våre firbente.

En hund har bjeffet meg i øret om 
at vi på disse sidene er i overkant 
ivrige til å skrive om jakt og jak-
taktiviteter. Om så er tilfelle, og 
at vi skal dreie innholdet mot mer 
hverdagslige temaer, så ta et in-
itiativ og kontakt oss, eller skriv 
noen ord om ditt hundehold, så 
følger vi selvsagt opp. Fuglehun-
den skal være et blad for alle i 
klubben, og det er ingen tvil om 
at en liten klubb som vår preges 
av de som til enhver tid jobber 
aktivt med styre og stell. Jo flere 
som deler, jo bedre blir innholdet. 

Oppfordrer også alle som har 
Weim eller SRHP til å aktivt være 
medlemmer av klubben, og beta-

le inn den beskjedne medlemsav-
giften. På den måten får klubben 
litt driftsinntekter og disse går 
uten unntak tilbake til drift av 
klubb og aktiviteter. Flere med-
lemmer gir også klubben en ster-
kere røst i hundeholdets mange 
organisasjoner og irrganger.

Fellesutstillinga i Blaker var kjem-
pekoselig, og for en amatør som 
meg så jeg bare flotte hunder i 
flere farger og fasonger. For vete-
ranen min gikk det vel så som så, 
men deltagelse er viktig i seg selv 
og bikkjene har svært godt av 
sosialiseringen, og alle inntrykke-
ne som skapes. I tillegg skapes 
vennskap og gode samtaler mel-
lom mennesker med hund som 
hobby. Gikk med en hundrings 
for å kvittere ut et «apportbevis», 
men hva det beviser vites ikke. 
Både bikkja og jeg lurte på det...

Det er sterke krefter i fuglehund-
miljøet som ser på apport som 

dressur, og unødig mas. Det 
kommer stadig forslag om kon-
kurranseregler som reduserer 
allround hunders mulighet til å 
oppnå jaktchampionater. Dette 
mener NWK er fullstendig galt og 
arbeider aktivt for å forebygge. 
For oss er en komplett jakthund 
en hund som gjør alle hundens 
oppgaver i en jaktsituasjon. 
1:-finner fugl – 2: reiser fuglen for 
felling-3: finner felt fugl og bringer 
den tilbake til eieren. Skulle man 
rangert disse tre faktorene må det 
bli 3-1-2. Det skal bli spennende 
å se utfallet etter årets fuglehund-
ting som går for seg i Bodø siste 
helga i mai.

Til slutt vil jeg igjen oppfordre til 
medlemskap, engasjement og in-
teresse. Bli en del av laget som 
vokter over, støtter, og utvikler en 
fantastisk hunderase.

Riktig god sommer!
Gjermund Strømnes, leder
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Manusfrist for neste nummer er 23. juli 2018  
– stoff til NWK-sidene sendes nwk-redaktor@iq-design.no 

NWK-REDAKTØR FUGLEHUNDEN
Janett Alice Olijnyk 
Nerøgardsgutua 8, 2850 LENA 
Mobil: 993 65 812 
E-post: nwk-redaktor@iq-design.no

NWKs STYRE
Leder:
Gjermund Strømnes 
Delitoppen 4, 1540 VESTBY 
Mobil: 900 91 488 
E-post: gjermund.stromnes@asko.no

Nestleder:
Eva Pedersen 
Tangenveien 62, 1914 YTRE ENEBAKK 
Mobil: 905 72 818 
E-post: eva@kennelhella.net

Styremedlem:
Steffan Andersen 
Holenveien 7B, 1479 Kurland 
Mobil: 928 17 413 
E-post: Steffananders1@gmail.com

Trude Wikstrøm 
Ekebergveien 104, 1912 ENEBAKK 
Mobil: 977 14 863 
E-post: trude.wikstrom@dnb.no

Varamedlem: 
Karoline A. Skaar 
Haldenveien 24, 3515 Hønefoss 
Mobil: 907 40 302 
E-post: skaar.karoline@gmail.com

JAKTUTVALG:
Eva Pedersen 
Tangenveien 62, 1914 YTRE ENEBAKK 
Mobil: 905 72 818 
E-post: eva@kennelhella.net

Per Kristian Enget 
Bergmannsveien 172, 3615 KONGSBERG 
Mobil: 930 57 256 
E-post: per.kristian.enget@online.no

VALPEFORMIDLING,  
MEDLEMSKONTAKT OG AVLSRÅD:

Mikaela I Jensen
Holenveien 7B, 1479 KURLAND
Mobil: 934 65 141 
E-post: mikaelaijensen@gmail.com

KONTINGENT
Medlemskontingent NWK kr. 310,- 
Familiemedlem NWK kr. 100,- 
Grunnkontingent NKK* kr. 140,-
*Obligatorisk

Postbankkonto 0530 27 13873 
Våre utenlandske medlemmer kan betale 
via internett eller giro hvis følgende 
informasjon brukes: 
IBAN: NO2205302713873 
SWIFT/BIC: DNBANOKK

Kjære leser og hundeeier

Med den fantastiske forsmaken på sommer vi hadde i mai, er apport en flott måte å kombinere trening og avkjøling 
av hunden på. Vi ser med det fram mot enda flere deilige sommerdager!
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PUBLIKUMSKONTAKT
Det var mange spennende  
aktiviteter som ble vist i aktivi-
tetsringen under messedagene. 
Apportkonkurranser, valpeshow, 
raseparade og barn og hund. All 
aktiviteten skapte liv for oss som 
stod på stand og trakk mange 
folk. Deltagelse på messer er vik-
tig for oss som er en liten klubb. 
Vi får presentert våre raser slik 
vi ønsker det og får truffet po-
tensielle hundeeiere. I løpet av 
messedagene var det ca. 25.000 
besøkende, så det er lett å forstå 
at dette er et viktig treffpunkt ut 
mot publikum.

GODT BESØK
Vi hadde noen hyggelige dager 
på messen. Interessen for rasen 
som jakthund har økt merkbart 
de siste årene, men enkelte blir 
fortsatt overrasket over at det er 
en jakthund…

Stor takk til alle folk og hunder 
som hjalp til disse dagene. I år 
hadde vi det luksusproblemet at 
vi til tider nesten var for mange på 
standen. Dessuten takk til vår fôr 
sponsor som alltid stiller opp.

Glimt fra camp villmark 2018

NWK hadde nok en gang informasjonsstand på Camp Villmark på Norges Varemesse i Lillestrøm. I år ble messen arrangert  
6.–8. april. Som tidligere år var dette et samarbeid mellom raseklubbene i gruppe 7 tilknyttet FKF. I tillegg var harehunder, dachs, 
retrievere, spaniels og trekkhunder representert.

TEKST: TRUDE WIKSTRØM
FOTO: TRUDE WIKSTRØM

Standen vår var meget godt bemannet i år og kort- og langhåret weimaraner samt SRHP var representert!

Etter en lang dag kan det være godt med en hvil.Mange interesserte stoppet for å hilse på og høre mer om rasene våre.
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Årets utstilling ble flyttet i siste  
liten fra Hvaltjern – Fetsund til 
Motangen – Sørum, pga mye 
kunstsnø på Hvaltjern Skianlegg. 
Motangen var et hyggelig og  
intimt sted som passet godt til 
å huse Fellesutstillingen, litt ut-
fordringer med parkering som lå 
på den andre siden av riksvegen 
som tidvis var godt besøkt – av 
biler i god fart.

I strålende solskinn ble vår ring i 
år dømt av Rune Tyvold. Fjorårets 
vinner Cobra ble i år slått av søs-
ter Carma som gjorde rent bord i 
weimaraner ringen og ble nr tre i 
finaleringen.

Vi retter en stor takk til vår tro- 
faste sponsor for fine premier og 
alle våre medlemmer som stiller 
opp og bidrar til at dette ble et 
fint arrangement.

RESULTATER
Weimaraner korthår:
Junior klasse hann: Greyberry`s 
Eiktyrne, Exe.JK 1.JKK

Junior klasse tispe: Greyberry`s 
Palinka, G.JK og Greyberry`s 
Mackmyra VG.JK 1.JKK

Åpen klasse tispe: Ignaheims`s 
Cobra Exc.AK 1.AKK CK 2.BTK, 
Alfia From Sandy Lowland Exc.
AK 2.AKK, Ignaheim`s Betty 
Boop Exc.AK 3.AKK

Brukshund klasse tisper:  
Ignaheim`s Carma Exc.BK 1.BKK 
CK Cert 1.BTK BIR

Veteran klasse tisper: Aura Lunar 
Ignaheim Exc.VTK 1.VTKK, 
Classic Dream`s Goblin Girl Exc.
VTK 2.VTKK

Weimaraner langhår
Åpen klasse hann: Gammelvollias 
Max Manus Exc.AK 1.AKK

Fellesutstillingen for fuglehunder, Østlandet

05.05. 2018 – Utstillingen var også årets spesialutstilling for weimaraner.

TEKST: LINE VANGEN
FOTO: ROGER SJØLSTAD OG ANNA-LENA PILGRAM

Fra venstre: Ignaheim’s Cobra (Excellent, CK, 2 BTK), Ignaheim’s Carma (Excellent, CK, 1 BHK, 1 BTK, CERT, BIR, BIS (NWK Spesialutstilling), 3. BIS  
(Fellesutstillingen)) og Aura Lunar Ignaheim (Excellent, Beste veteran og 3. BIS Veteran Fellesutstillingen). Aura er for øvrig mor til Carma og Cobra.

Fra venstre: Dommer Rune Tyvold, eier Anna-Lena Pilgram og handler  
Marte Lund Sjølstad. (Foto: Roger Sjølstad)
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På oppfordring skriver jeg litt om 
min weimaraner hannhund Roy, 
som nå har gått inn i pensjonis-
tenes rekker. En hund som har 
«krøpet under huden på meg» og 
som jeg har så mange flotte opp-
levelser sammen med. Ikke bare 
på jakt, men også på prøvefron-
ten. Utrolig hvor glad man kan bli 
i en hund!

Historien om Roy starter en dag 
i mars 2007. Den 19. for å være 
helt nøyaktig. Da ble vårt R-kull 
født etter vår egen tispe «Hella» 
og «Classic Dream Quasimodo 

in Grey». R-kullet bestod av 4 
hanner og 3 tisper. Da kullet var 8 
uker, var de leveringsklare og alle 
ble hentet utenom Roy. Han var 
det ingen som plukket ut, da han 
hadde en verv på nakken og skil-
te seg ut pga. dette. Kent og jeg 
hadde bestemt oss, vi skulle ikke 
ha en hanhund i huset. 7 tisper og 
en hanhund i samme hus er ikke 
smart, men tiden gikk uten at ny 
eier dukket opp, ja ja, så ble han 
hos oss da den karen.

Tiden gikk og det viste seg at 
denne hunden tok alt «på strak 

arm». Han ville virkelig jobbe for 
deg og kastet seg ut på alt han 
ble bedt om. Han viste tidlig 
stand instinkt og fugleinteressen 
var også høyere på han, enn vi 
hadde erfaring med på våre an-
dre weimaranere.

Hans første prøvestart var på 
apport prøve i august 2007. Da 
var han 5 måneder og var ikke 
klar for start på prøve, men det 
var morra (les eieren) hans. Det 
endte med at han ikke fikk noen 
premie på denne starten, men så 
var vi i gang! Det ble det 4 x 1. UK 

apport på 4 starter, før han tok 
steget over i AK. Der har han tatt 
flere 1. premier og er også med-
lem av 30 poeng klubben. En god 
apportør!

Hans første jaktprøve var på lav-
landsprøve i Sverige 11. oktober 
i 2008. Da hadde han 10 på spor 
og vann og med et flott fuglear-
beid og 10 på apporten ute på 
feltet, tok han sin første jaktpre-
mie 2. UK!

Etter det har han tatt mange pre-
mier på prøver. 

MEDLEMSSIDEN

Portrett av en hund

INT NORD UCH NV-08-10-12-13-14-15 DKV-09-11 EUVW-15 NVV-15-16
Hella`s Roy «Roy Rogers»- en pensjonist i særklasse!

Kent og jeg hadde bestemt oss, vi skulle ikke ha en hannhund i huset. Sju tisper og en hann-
hund er ikke smart, men tiden gikk uten at ny eier dukket opp, ja ja, så ble han hos oss da den 
karen.

TEKST: EVA PEDERSEN
FOTO: EVA PEDERSEN

Roy elsker vann! Står klar for neste svømmetur. (Foto: Roger Sjølstad)
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Etter å ha tatt 2 x 1. premie i AK, 
så har han de siste årene, før 
han ble syk, startet i eliteklasse 
i Sverige og der har han 2 x 1. 
premie og en del 2. premier. Han 
har også godkjent anleggsprøve 
– blodspor, noe han måtte bestå 
for å kunne starte i eliteklasse.

Mange gode minner suser forbi, 
når man skal skrive om en hund. 
Et minne jeg husker godt, var på 
en prøve i Sverige og Roy had-

de jobbet godt hele dagen. Han 
hadde hatt flere fuglearbeid med 
fellinger og i siste slipp tar han 
stand, jeg ber han reise fuglen, 
opp går en fasan som felles og 
lander i vannet. Ja ha, sier dom-
meren, da kan du sende ut Roy. 
Roy sitter og ser opp på meg….
kom igjen a mutter`n…send meg 
ut. Jeg gir kommando apport 
og ut i vannet går det i full fart. 
Han svømmer ut, griper fasanen 
og returnerer til meg i en perfekt 

apport. Applaus fra de andre del-
takerne og dommeren hilser med 
lua. Glemmer det aldri!

Roy og jeg jaktet på hans tredje 
1. premie i eliteklasse, slik at han 
kunne løse ut det svenske jakt 
championatet, men slik skulle det 
ikke gå. Siste prøven i Sverige gikk 
han i 2013. Etter det fikk han pro-
blemer med brokk i endetarmen og 
ble først kastrert. Senere ble han 
operert flere ganger for samme 
brokket og i 2017 ble det også to 
operasjoner i urinblæra. Han kom 
seg fort etter operasjonene, men 
årene gikk mens han var syk, og vi 
rakk i flere starter i Sverige.

Siste starten hadde han på Norsk 
Weimaraner Klubb sin lukkede lav-
landsprøve nå i høst i en alder av 
nesten 11 år. Nå gikk det ikke stort 
og ikke med noe særlig fart heller, 

men han gikk hele dagen. Han tok 
en flott stand, men fasanen løp av-
gårde uten at han fikk den på vin-
gene. Men med det ble han klub-
bens uoffisielle klubbmester. 

Hans tittelrekke av championater 
og tiler, forteller at Roy Rogers 
også har eksteriøret i orden. En av 
dommerne jeg har stilt han for sa 
når vi entret ringen: så flott å se at 
fasiten kommer inn i ringen min». 

I dag er han pensjonist og nyter 
dagene sammen med alle dame-
ne sine. Han hører og ser litt dår-
lig, men er ellers i god form. Han 
er med på turer, tar seg gjerne en 
svømmetur, elsker fortsatt apport 
og når vi går i skogen, er han på 
jakt etter de «fjækledde».

Jeg håper at han blir en del av 
flokken vår i enda noen år.

 En vellykket skogsfugljakt og tiuren var i boks.

Lavlandsprøve. Venter på tur for å få slipp på felt.Rev apport – en øvelse i elietklassen.

Harmonisk i blikket. (Foto: Janne Gregersen)



6 Fuglehunden 4/18

Helt siden jeg fikk min første  
weimaraner i hus for fem år siden, 
har jeg tenkt at en til burde man 
vel ha. Når man først er ute og 
trener en blir det jo ikke så mye 
ekstra med en til, samt at de har 
selskap av hverandre når de må 
være alene.

Jeg ble anbefalt å vente noen år 
før hannhund nummer to skulle 
i hus, da to hanner i samme al-
der gjerne fører med seg ekstra 
utfordringer når rangstigen innad 
i heimen skal avgjøres. Nå ville 
det seg slik at min oppdretter ville 
bruke min hannhund på en tispe 
de hadde som jeg kjente godt fra 
før, og da ble det naturlig at jeg 
beholdt en hannvalp etter denne 
kombinasjonen.

Jeg har jo fått med meg under-
veis at enkelte synes to weima-
raner hanner sammen kan virke 
som en god oppskrift på trøbbel, 

de kan jo oppfattes noe vaktsom-
me og voldsomme i sin framferd. 
Jeg har selv mange års erfaring 
med hest og synes det er greit 
med litt reale hunder, og er enn 
så lenge ikke avskrekket av mine 
to grå. Med litt regler, bestemt og 
tydelig håndtering satser jeg på 
at jeg skal kunne hanskes med 
mine hunder.

Nå er eldstemann fem år og den 
yngste 15 måneder, enn så lenge 
har jeg vært forskånet fra store 
utfordringer hundene imellom. 
Den eldste er tålmodig og har 
funnet seg i nesten hva som helst 
fra sønnen i oppveksten, men 
han gir tydelig beskjed når leken 
blir for voldsom – eventuelt vil ha 
maten sin i fred.

De går godt sammen og har mye 
selskap i hverandre.

MEDLEMSSIDEN

Med to herrer i hus
 
Helt siden jeg fikk min første weimaraner i hus for fem år siden, har jeg tenkt at en til burde man vel ha. Når man først er ute og 
trener en blir det jo ikke så mye ekstra med en til, samt at de har selskap av hverandre når de må være alene.

TEKST: LINE VANGEN
FOTO: KNUT VANGEN OG LINE VANGEN

Troll (t.v.) og Eik.
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Styret legger ut relevant info om 
prøver, møter osv. Aktuellt regel- 
verk og kontaktinfo finner du 
også her.

Det er ett stort ønske for oss at 
flere av klubbens medlemmer 
sender inn historier og bilder. 
Dette vil bidra til en mer levende 
nettside, samt at det er morsomt 
og lese litt om hva andre erfar- 
er og opplever med sin firbente 
venn.

Vi har gjennomsnittlig sju be-
søkende pr. dag på siden, noe 
som ikke er så verst med tanke 
på medlemstallet vårt. Det betyr 
at selv med det lille som er av 
innhold på siden idag, er den av 
verdi for våre medlemmer.

Vår beste dag noensinne var  
august ifjor, da vi hadde over 400 
sidevisninger på ett døgn. Den 
gangen var det Østmarka prø-
ven som trakk mange besøken-

de, neste gang er det kanskje en  
historie du har skrevet fra din sis-
te jakt tur?

Om du har noen fine bilder av din 
jakt kompis, så send de gjerne 
inn!

Har du noen innspill eller forslag 
som kan gjøre www.norweim.org 
bedre, mottas de med takk!

AKTIVITETSLISTE
NWK 2018

AUGUST:
21. ØSTMARKAPRØVEN 
Skogsfugl- og apportprøve. 
Klubbmesterskap skog for 
weimaraner. 
Sted: Østmarka

OKTOBER:
27. OG 28. LAVLANDS-
TRENING OG LUKKET 
LAVLANDSPRØVE 
Klubbmesterskap lavland for 
weimaraner og SRHP. 
Sted: Ikke bestem enda

Dette er en foreløpig liste 
og flere arrangementer kan 
komme til. Følg med på NWKs 
Facebooksider, hjemmesiden 
www.norweim.org eller 
terminlisten for prøver på 
www.nkk.no

Nettside til glede for alle  
medlemmer og prøvedeltagere
 
Som alle våre medlemmer forhåpentligvis har fått med seg, lanserte vi ny nettside for en tid 
tilbake. Dette er en blogg inspirert nettside som skal være det foretrukne stedet for å oppdatere 
seg på hva som skjer i og rundt klubben.

TEKST: STEFFAN ANDERSEN


