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Medieplan 2020
FUGLEHUNDEN ER DEN BESTE
MARKEDSPLASS FOR Å TREFFE
aktive fuglehundfolk som
– er mye ute i skog og mark
– er hytteeiere
– er jegere
– er aktive med sine hunder
– deltar på utstillinger og jaktprøver
– er levende opptatt av det beste for sin hund!

Alle foto: engelsksetter.com

VIL DIN BEDRIFT
TREFFE FUGLEHUNDENS LESERE?
Ta kontakt med Salgsfabrikken
på telefon +47 901 19 121 eller send en
epost: kikki@salgsfabrikken.no

FUGLEHUNDENS LESERE TREFFES
OGSÅ PÅ VÅR NETTSIDE:
WWW.BLADETFUGLEHUNDEN.NO

skal være landets fremste og viktigste informant for bruk av
stående fuglehunder til jakt, jaktprøver og utstilling.
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ALT OM ARCTIC CUP
IKKE GLEM:
HUND ER HUND
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SLIK TRENER DU
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BERTIL NYHEIM
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HVA SIER VÅRE LESERE OM BLADET
gleder meg til at bladet kommer i postkassen
jeg sparer på bladet og tar det frem gang på gang
bladet gir meg mange gode tips og råd
Jeg leser stort sett alt som står i Fuglehunden – hver gang!
PORTRETT

Jakten har alltid betydd mye for Jørn.

Jørn Standal
«børstet støvet av seg»:

FINT Å VÆRE
TILBAKE
HUNDEN
I MITT HJERTE

BLACK LUCKY’S
RAPP
HUNDEN I PER OLA
BREKKES HJERTE

Noen kommer på jaktprøve for aller første gang.
Jørn Standal kom tilbake etter 15 år.
Jørns unghund Da Vinci sammen med sønnen Philip. Det var sorg da Da Vinci døde i en ulykke.

Hunden i mitt hjerte: Per Ola Brekke

MIN GODE
HUND RAPP

Fuglehunden bad Per Ola, mest kjent som særdeles dreven lavlandsmann, om å dele historien
om hunden i hans hjerte. Han skriver:

J

eg ble av hovedredaktøren spurt
om jeg ville skrive litt om hunden
i mitt hjerte. Vel, det er som
mange vet pointeren som gjelder hos
meg, og det har ikke bare vært en av
dem, men flere. Om jeg skal velge en
av mine egne kan jeg vel ta NJC Black
Luckys Rapp, siden han også har satt
sine spor i pointeravlen.

Gjennom årene har Per Ola
Brekke hatt utallige pointere
som har vært talentfulle,
men når han blir spurt om
hvem som har skilt seg mest
ut, blir det Black Lucky’s
Rapp.

Det er mange gode pointere rundt
om som har Rapp i stamtavlen.
Dette var en av de unike egenska
pene til Rapp. Jeg forstod tidlig, at
om han ble brukt i avl, så ville han
gjøre stor nytte. Sett i ettertid så var
det rett. Det ble ikke mange kull,
men det som kom var bra. Han var
etter min overbevisning sterk på
egenskaper de fleste pointere har for
lite av. Slik som hard med seg selv og
djerv i vilt. Ja, jeg mener helt klart at
de aller fleste har for lite av dette.
Men først litt historikk, hvordan
Rapp ble avlet. På 90tallet hadde

DRØMMER DU OM
Å SATSE PÅ FUGLEHUND?

TEKST: SIRI WALEN SIMENSEN

jeg en pointer, DCH Black Luckys
Tramp, som sikkert vant mer enn
dobbelt så mange premier som
Rapp, men det var jo også fordi jeg
startet mye mer. Det var jo flere lør
dag og søndagsprøver den gangen
i vinnerklassen, så man kunne være
mer med uten å ta fredagsfri, som
man må for det meste nå, om man
skal henge med i toppen i VK.
Vel, Tramp ble brukt på en del tisper.
Min gode venn, som jeg har samar
beidet tett med i mange år, inne
haver av den mere enn 70 år gamle
Black Lucky’s kennel, Kent Svensson
i Skåne. Han overtalte eier av Ch
Black Luckys Fly, Folke Bernadotte
til å bruke Tramp på Fly. Sterke
overtalinger ble dengang forsøkt, for
at jeg skulle ta parringsvalp. men jeg
var uklok nok til å takke nei.
Men skjebnen kom tilbake og rettet
det opp, en av valpene kom på
vandring. Etter diverse omplasse

ringer havnet til slutt parringsval
pen hos meg allikevel, i sameie med
Kent. JCH Seacroft Rappa. På
grunn av sine diverse omplasserin
ger må det jo også sies at det ble en
stor jobb å få denne omplasserings
hunden i orden. Hun gjorde alt galt
som kunne gjøres galt i fugl. Men
søket og revieringen var av det mest
perfekte vi har sett, det var enorm
bredde og tett dybde. Ikke utmer
ket, men meget bra stil, og hun
slapp aldri revieringen. Men med
fuglene måtte harddisken ut, slette
alt, og vi måtte legge inn nytt pro
gram. Dette ble som å dressere tre
normale pointere.

Suksess-comeback: Jørn fikk 3. VK i finalen, her sammen med de som plasserte seg foran, Thomas Engh med Dollar
og Bjørn Sjurseth med Kaos.

G
Jørn Standal:
Jørns bestefar, Johan Berner Standal var oppdretter av engelsk setter, deriblant Krokskogens
Iff, som vant Norsk Derby i 1961, eier og fører
var Hans Borchrevink. Iff var etter Vestfjellets Old
Nick til Trygve Heyerdahl senior og Krokskogens
Bella. Han ble nummer 2 i NM høyfjell i 1959
m engelsk setter Will. Johan Berner Standal
vant forøvrig NM i hundekjøring med to engelsk
settere i 1938, noe som ut fra hva Fuglehunden
har klart å finne ut, aldri har skjedd siden.

På denne tiden jaktet Kent med
JCH Black Luckys Gun, og derav
hadde vi svært mange «slipp» og
jakter sammen, Gun mot Rappa.
Når Gun holdt seg på marken, var
hun helt fantastisk. Enorm strekk i
galopp, og kanon djerve fuglebe
handlinger. Også hennes søster

jennom 90-tallet og frem til
2005 var han ofte på jaktprøver
med hundene sine. Med
Mjøsvangen’s Will og Miss
Tambini herjet Jørn i vinnerklassen. Begge gjorde det
skarpt på både høyfjell og lavland med blant
annet 1 VK m ck på NM Høyfjell. Will ble årets
unghund i Romerike fuglehundklubb i 1995.
Mye kunne ha værtAMMEHJELPERNE
skrevet om Jørns meritter
den gangen, men denne artikkelen handler ikke
om å vinne og prestere. Den handler om å finne
tilbake. Det er Fuglehunden som har kontaktet
Jørn for å finne ut av: Er miljøet som før? Og:
Hvordan var det å komme tilbake og hva tenker
han om jaktprøvesporten på generell basis?

november i fjor, hvor hans nye unghund som
han hadde store planer for, ble påkjørt og drept.
Det var bunnløs sorg i familien.
- Da jeg sendte melding om ulykken til oppdretter Bjørn Watle for å fortelle at vi hadde
mistet vår uerstattelige hund, Da Vinci, ble han
lei seg på våre vegne og ringte umiddelbart opp
og tilbød oss å få kjøpe en voksen hund. I dag er
jeg veldig takknemlig for at han gjorde denne
gesten. Hjemme var også to barn i stor sorg
over tapet av en firbent bestevenn. Ike ble det
plasteret på såret som vi alle trengte, forteller
Jørn.

- Når begynte du med fuglehund?
- Jeg var bare 14 år gammel da jeg stilte til start
på min første jaktprøve på Nøsen i 1973, egentlig
mot min vilje. Jeg ble på mange måter født inn i
denne sporten gjennom min bestefar, Johan
Berner Standal, som hadde oppdrettet Krokskogen. Oppdrettet hadde hatt sin storhetstid på
60-tallet, og hunden jeg startet med den gangen
holdt ikke mål, noe jeg var ytterst klar over. Han
fikk meg likevel til å starte på Nøsen, og jeg fikk
kjenne på hvordan miljøet var. Det var greit å få
bekreftet hvor lista lå, og uansett en opplevelse
som jeg ikke ville vært foruten. Nå er det
morsomt å lese om opplevelsen i hytteboka!

32

De to nevnte barn og det faktum at han er innehaver av Standal Hunde- og Kattehotell i
Hakadal var årsaken til at han ikke lenger fikk tid
til jaktprøvesporten fra 2004 - 2005. Han var
inne i en annen fase av livet og måtte prioritere
annerledes, men fuglehund, det har han hatt
hele veien, og jakten har han prioritert hvert
eneste år.
Fuglehunden 4/19
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Om innbilt drektighet og ammere:

SLIK KAN
VALPELIV REDDES

- For meg er dette en herlig hobby og handler på
ingen måte om prestisje, poengterer han, som
gjorde sitt comeback med Vigdaætta’s Ike, en
hund han kjøpte som voksen, dressert og jaktpremiert. Bakgrunnen for det var en ulykke i

06.06.2019 13:32

Hunden han stilte til start med på sin første start,
var ingen premiesanker, og det ble heller ikke
den neste hunden han kjøpte av Knut Mostue,
halvamerikaneren Knallbekken’s Rex, etter Silver
Highs Cash og Knallbekkens Tikka til ekteparet
Øren i Tydalen. Riktignok hadde hunden det
han savnet, nemlig format, trøkk og en utholdenhet av de sjeldne.

et klages ofte på innbilt
drektighet på hund, men med
rette? Når vi googler Innbilt
drektighet kommer det straks
opp at det er ingen sykdom,
men tispens hormonelle
beredskap for å kunne håndtere valper. Den
annerledes atferden slår inn umiddelbart etter
tispens brunst, og varer som regel i noen uker.

Fra venstre Trond Knutzen Arild Gleditch og Jørn med Will.

Fuglehunden 4/19

99177_fuglehunden 4-19.indd 33

Hvis tispen ikke har melk eller av andre årsaker ikke får diet valpene, finnes det likevel råd. Finn en amme!

Vi er mange som drømmer om å leve et liv viet til fuglehund.
Nå finnes det et sted til salgs som passer inn i drømmen, men du må grave dypt i lommeboken.

Hvorfor blir tisper fulle av melk og oppfører seg
rart etter løpetid?
For hunder som lever med mennesker har ikke
innbilt drektighet en funksjon, heller er det en
kilde til frustrasjon, spesielt for oss eiere. Ofte
oppfører tisper seg litt «skjørt» når de får melk i
pattene. Når det gjelder fuglehunder, kan dette
også påvirke de jaktlige egenskapene, som vi
selvfølgelig ikke ønsker at skal skje.

TEKST: SIRI WALEN SIMENSEN FOTO: ULRIK MYRHAUG OG EMILIE PAULSEN

Men går vi til ulveflokken er situasjonen en
annen. Der har innbilt drektighet en viktig funk

sjon. I ulveflokken er det bare ledertispen som
får lov å pare seg og føde valper. Forskere sier at
det er slik fordi flokken blir sterkest om kun
genene fra de sunneste og sterkeste dyrene, alfa
hannen og alfatispen, føres videre.

”

Ofte oppfører tisper seg litt
«skjørt» når de får melk i pattene.
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Men også i naturen kan det skje ting, også med
13:32
de sterkeste, og det er her06.06.2019
innbilt drektighet
kan
bli en viktig faktor for at valpene skal få vokse
opp. Hvis ledertispen av en eller annen årsak
ikke selv kan passe på og die valpene, kommer en
eller flere av de andre tispene i flokken inn og
dier valpene i stedet for henne. Dermed sikrer de
at ledertispens gener føres videre.

Når hunder blir kunstig drektig, er det arven
etter ulven og livet som vill hund, som kommer
til uttrykk. Vanligvis dukker de første tegnene
opp omtrent en til to måneder etter løpetiden.
Hvordan det kommer til uttrykk varierer fra
hund til hund, men vanligvis legger tispen på seg
og blir hoven i juret, fordi hun produserer melk.
Ofte får hun også dårligere appetitt, men det er
like vanlig å få økt appetitt.
Noen tisper endrer atferd og blir «rare». De får
en utpreget morsatferd og lager et rede til val
pene, for eksempel av å grave tepper sammen i
en stor haug. Det hender også at de legger sin
elsk på for eksempel kosedyr og sko, nærmest
som om det er valpen deres.
Når det gjelder «valpene» de tar til seg, sies det at
du skal ta dem bort fra tispen, ettersom det kan
stimulere til økt melkeproduksjon om de får
dulle og stelle med liksomvalpen.
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edaktøren så en annonse som
kom inn, som forteller at selgeren håper det blir en ny fuglehundeier, som bebor huset, og
ble nysgjerrig. Det er gordonsetter-eier Ole Petter Fiskum og
kona som selger prakteiendommen Hundelodgen, beliggende 15 minutters kjøring fra Hamar
sentrum. De har bodd der i fire år og føler vemod
fordi eventyret er over, men sier at de har innsett
at tiden ikke strekker til.
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Vi har begge krevende jobber, har et barn som
akkurat er begynt på skolen og en tenåring som
har vært syk. Dette er et sted som krever tilstede-
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værelse, og det har ikke vi muligheten til per i
dag, sier han til Fuglehunden
Naboen er en ivrig fuglehundmann med pointer
og det er ønsket å få en fuglehund-person til å
kjøpe stedet. Det skyldes at det er tilrettelagt for
et liv med fuglehund.
Anlegget er spesielt egnet til å drive med fuglehunder. Den riktige personen kan ta skrittet til å
gjøre dette til et fullverdig hundesenter med
hotell, opptrening, jakttrening og kurs. Vi ligger
Fuglehunden 4/19
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AMME: Gemyttet til
Ice-T er det ikke noe å si på.
Takket være falsk drektighet
kunne hun steppe inn som
adoptivmor for et kull
storpuddelvalper.
Foto: Emilie Paulsen

Vi minner om utgangspunktet
for serien: Det er ikke nødvendigvis topphunden dere
skal skrive om, men den som
er «i hjertet».

Fuglehunden 3/19
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opp mot Hedmarksvidda hvor det er jaktterreng
rett utenfor døren. Jeg har skutt tiur bare noen
meter inni skogen, sier Fiskum. På vinteren kan
du gå på ski fra eiendommen til Sjusjøen.
Det er per i dag kennelrom til 16 hunder på eiendommen, og det er flere luftegårder og en stor inngjerdet hundegård på tre mål, hvor hundene kan
boltre seg i båndtvangstiden og ellers. Om ikke
annet, kan du forsøke å se for deg hvordan livet
kunne ha blitt på et slikt sted. Det er lov å drømme!

15

06.06.2019 13:31


14

Fuglehunden 5/19

Fuglehunden 5/19

Opplag: 8588: 6 utgaver pr år.
Målgruppe: Eiere og oppdrettere av stående fuglehunder, småviltjegere.
100352_fuglehunden 5-19.indd 14

12.08.2019 12:47

100352_fuglehunden 5-19.indd 15

15

12.08.2019 12:47

Fuglehunden er medlemsblad for de
stående fuglehundklubbene i Norge;
Norsk Breton Klubb
Norsk Engelsksetterklubb
Norsk Gordonsetter Klub
Norsk Irsksetterklubb
Norsk Münsterländer Klubb
Norsk Pointerklub
Norsk Vorstehhund Klubb
Norsk Weimaraner Klubb

Bladet eies av de 8 raseklubbene
og utgis av Fuglehunden AS.
Fuglehunden er bladet for eiere
og oppdrettere av stående
fuglehunder i Norge og her
finnes artikler om jakt, jaktprøver,
utstillinger, dressur, avl og
hundehelse.
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