RAPPORT ETTER ØRSKOGFJELLPRØVEN 7.-8.APRIL 2018
Vinterens jaktprøve på Ørskogfjellet ble avviklet med hovedkvarter på Fjellstova som er vårt
faste hovedkvarter. Ansvarlig for arrangementet har vært jaktutvalget i Møre og Romsdal
FHK, v/ Mette Waaler, og ikke minst, Terje Sylte som god medarbeider, bl.a. med utlegging
av informasjon på alle nettverk, m.m..
Det startet 13 hunder i VK av 14 påmeldte. I UK/AK var det påmeldt 44 hunder hvorav 39
møtte til start.
Lørdag snødde det første del av dagen, før det ble opphold og noe lettere vær. Det var tungt
føre med et lag våt nysnø som hang seg fast, både i hundepelsen og under skia. Søndag var
det mildere og oppholdsvær dagen ut. Snøen hadde sunket i hop, og hundene tok seg fram
uten problemer.
Det ble gått i ett terreng i Vaksvika lørdag og i Måslia og Benkane begge dager. Det var bra
med ryper i terrengene, noe som førte til sjanser på fugl for de fleste. Det ble delt ut 12
premier på prøven, en av hundene fikk premie begge dager.
De premierte 1. dag:
1.VK – NO42849/14 ES Seterstølens Streif, e/f: Kjell Olav Svendsli
2.VK – NO40375/13 ES Dulles C Raid, e; Odd Arne Vikavoll, f: Simen Bøvra
3.VK – NO37125/12 ES Berkjestølen’s Jack Bono, e/f: Tor Karlsen
4.VK – NO50435/10 P Jutevatnets Katla, e: Ole Frøland, f: Ståle Lingaas
1.AK – NO 52054/14 B Geilane’s Issi, e/f: Jarle Berentzen
1.AK – SE21211/2014 GS Yazzi, e/f: Skjalg Pedersen
3.AK – NO47563/15 GS Soknahåggån’s Tillikum, e/f: Birthe Elvestad
1.UK – NO50960/ 16 ES Seterfjellet’s Saya, e: K. Roksvåg, f: Bjørn Roksvåg
2.UK – NO35984/17 ES Gråvola’s Vita, e/f: Egil Rødal
De premierte 2. dag:
2.AK – SE25289/2012 KV Altersundets Odisia, e: F. Gjøsund, f: Hege Gjøsund
1.UK – NO50664/16 IS Heggelifjellets Xenon, e/f: Jan Erling Sperre
1.UK – NO35984/17 ES Gråvola’s Vita, e: Egil Rødal, f: Arnhild Rødal
En stor takk til våre sponsorer:
-Troll Hundefôr v/ Nina N.Kjelsberg og Stein Olav Hestad som gar fôrpremier til de
premierte hunder.
-Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk v/ Inger Sylte som gav brus med i fjellet til alle deltakere.
Flere av deltakerne hadde losjert seg inn på Fjellstova for helgen, så vi klarte å samle 15
personer til jegermiddagen, noe som skapte god stemning og gjorde kvelden ekstra trivelig.
Vi vil takke vertskapet på Fjellstova, Hilde og Harry, som alltid er blide og positive til våre
arrangement og sørger for god bevertning til alle som kommer innom!
Vi håper medlemmer og tilreisende deltakere vil snakke godt om Ørskogfjellprøven til venner
og bekjente, slik at prøven kan bestå også i årene framover.

Molde, 17.04.18,
For Møre og Romsdal FHK, Mette Marie Waaler, prøveleder.

