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VIL DIN BEDRIFT TREFFE  
FUGLEHUNDENS

LESERE?
Ta kontakt med Salgsfabrikken på 

telefon +47 45 72 31 28 eller send en  
e-post: fuglehunden@salgsfabrikken.no

Medieplan 2023
FUGLEHUNDEN ER DEN BESTE  
MARKEDSPLASSEN 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!



PORTRETTET:  
BJØRN SJURSETH 

ALT OM NM LAVLAND ELINS LILLE 
VALPESKOLE
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GODE TIPS OG RÅD  
TIL ALLE

SJOKOLAISEN OG 
SAMMY D BEST AV 
ALLE

MARIT OG TERJES 
DOBLE SUKSESS

10-14 36-37 44-47SIDE SIDE SIDE

2
2021

84. årgang

P111105 fuglehunden 2-21.indd   1P111105 fuglehunden 2-21.indd   1 16.02.2021   09:4716.02.2021   09:47

ANDERS’ TIPS OM 
BEDRE HUNDE-
FORSTÅELSE 

RAGNHILD  
FORT SETTER ALENE 

BLI KJENT MED 
FLERE AV VÅRE 
KLUBBER
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PREST SIER JA TIL 
RYPEJAKT  

TIPS FRA EN FLINK 
FERSKING

FELLES
UTSTILLINGEN 
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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!

skal være landets fremste og viktigste informant for bruk av stående fuglehunder 
til jakt, jaktprøver og utstilling. Bladet skal være til glede og nytte for de mer enn 
9000 medlemmene, som har fuglehund.
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MADELEN ELSKER RAGO
 

Madelen Hagebø-Pettersen er ni år og har akkurat fått gordonsettervalpen Rago i hus, og det er det blitt en liten tegneserie ut av.

TEKST: SIRI WALEN SIMENSEN

MADELEN LAGER TEGNESERIE

En fuglehundvalp er så mye mer enn en 
fremtidig jaktkamerat – det vet Madelen, 
for hun elsker familiens lille fyrverkeri og 

koseklump, som kom til familien rett før jul. 
Pappa Chris konstaterer at det er bra for både det 
kunstneriske og kreative tanker. Dere kan se selv!

Gulluras Rago, som valpen heter, er snart 20 
uker og er Chris Pettersens første fuglehund. 
Han er glad han har Henrik Ranudd, eieren av 
kullbroren Sterk, å snakke med, for å utveksle 
erfaringer og bli kjent med en som har samme 
interesse. 

I en av samtalene mellom mennene fanget 
Madelen opp ting som ble sagt, og det resulterte 
i at hun laget tegneserien, som de 
voksne syntes var veldig morsom. 

Det er inspirerende at 
ungene bruker fantasien 
og det viser og minner 
oss om at Rago først og 
fremst blir en jakthund, 
som ungene forhåpent-
ligvis får mye glede av 
fremover, sier pappaen. 
Isabell i historien er hans 
eldste datter på 12 år. 

Bildene av tegneserien her er på tre sider og handler om Rago og Sterk, som drar til badeland. 

Har du en hyggelig 
historie å fortelle om livet 

med fuglehund? Vi i Fugle
hunden ønsker å bringe historier 

om fuglehunder og eiere, ikke 
bare i dressur og jaktsammen

heng. Skriv til oss! Epost: 
hsbutikk@online.no.  
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Eirik Sandes eventyr:

MED FUGLEHUND TIL 

Eirik Sande og familien har gjort noe de færreste andre har gjort; de flyttet til USA for ett år – med en fuglehund på lasset.  
Du kan selv lese, og på den måten få ta del i eventyret. 

TEKST OG FOTO: EIRIK SANDE

Bildet er fra den første jaktprøven jeg overvar på John E. Flahert, WMA, Hartford Connecticut. Det var og den eneste Irske setteren jeg fikk se på prøver. Den vant riktignok sin 
klasse, med det var engelsksetterne og pointerne som dominerte på prøvene i de nord-østlige USA.

MED FUGLEHUND TIL USA
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PORTRETTET

”

xxxxx

Bjørn har lyktes med mange hunder

«Det viktigste er å «Det viktigste er å 
bruke tid»bruke tid»

Noen fuglehundeiere lykkes med hund etter hund, gang etter gang – som Bjørn Sjurseth,  
nå på premieraid med engelsk setteren Sjokolaisen. 

TEKST: SIRI WALEN SIMENSEN FOTO: MORTEN BAASTAD, SIRI WALEN SIMENSEN OG PRIVATE BILDER

Bjørn med Sniff og Sjokko på rypejakt i Valdres 2020.
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F
uglehundfolk som følger med han på 
Facebook, kan ikke la være å legge 
merke til det. Den ene engelsk sette-
ren etter den andre i Bjørn og kona 
Siris eie, går til topps i unghundmes-
terskap og vinnerklasse etter vinner-

klasse. Hva gjør at noen får det til hver gang? 

Fuglehunden har tatt en fuglehundprat med 
Bjørn, som bruker mye tid på hundene sine, 
både i fjellet og hjemme. Sammen med Siri Sjur-
seth og datteren Ingeborg har han kennel 
Skåpleinun – og til enhver tid flere firbente fami-
liemedlemmer. 

– Det er ingen hemmelighet at det å bruke tid på 
hundene er det aller viktigste. Du får ikke en god 
fuglehund med god dressur, bare ved å dra til 
fjells noen helger i løpet av året, sier han. Når 
han ser førere, som skriker sitt, uten at hunden 
lystrer, vet han hva som må til, og det er ikke 
dressur og korrigeringer i fjellet. 

– Har du en myk hund og skriker og roper for 
mye i fuglesituasjoner, kan du få en treg reiser.
Med årene er jeg blitt mer forsiktig med ung-
hundene mine når det kommer til ro i oppflukt 
og gir ikke tøffe sitt-kommandoer. I stedet foku-
serer jeg på innkalling. Jeg får med det snudd 
hunden, og får den til å sette seg når den kom-
mer inn.

Herved har vi fått et av vinnerførerens beste tips. 
Han sier at det hos dem er blitt mindre dressur 
hjemme også, at mye skjer i fjellet, nettopp ved å 
kalle inn unghunden om den gjør noe galt. Det 
betinger selvfølgelig at innkallingen sitter, og den 
må du ha trent inn hjemme!

JAKTET IKKE
Bjørn hadde aldri vært på jakt og hadde ingen 
interesse for fuglehunder da han som ung mann 
fikk en svigerfar som hadde to engelsk settere og 
levde og åndet for rypejakten. Han begynte å 
jakte med han, for hundene hans, og ble bitt av 

basillen. Etter hvert fikk han sin egen hund fra 
Jørgen Cappelen, en tispe etter Gråvolla’s Kim.

– Jeg var en ivrig nybegynner, så ivrig at det ble 
for mye av det gode. Mange som får sin første 
hund gjør samme feilen som jeg gjorde; jeg tok 
fra den mye av formatet ved å overdrive. Jeg 
dresserte og trente apport hver dag, hele året, og 
den ble i overkant opptatt av meg. Da jeg stilte 
den på jaktprøve, fikk den 2. premie AK og 
hadde ikke søkskvaliteter til mer. For meg var det 
veldig morsomt, for jeg visste ikke engang at det 
ble delt ut premier på jaktprøver.

Bjørn ler da han tenker tilbake. Han husker vel-
dig godt hvordan det var å ha et sterkt ønske om 
å få det til. 

Den første hunden, Highland H Mira, hadde 
svak grad HD og var ingen avlshund. Bjørn ble 
småbarnsfar og kjøpte en hund til, Areberget’s 
Trolla, og da hadde han forstått at en fuglehund 

Bjørn med Sjokko på rypejakt i Valdres 2019.

Bjørn og Sjokko på Kongsvold 
under NM Lag i høst.

Maia leser eventyr for hun-
dene høsten 2020.

Siri og Bjørn Luca får sin tredje 1 VK m/Cacit 
ifinalen på Vestfold 2 i 2019. Sjokko får 5 VK.

Maia og Sletthallens Nitro 
sommeren 2013.

P110213 fuglehunden 1-21.indd   9P110213 fuglehunden 1-21.indd   9 08.12.2020   08:2108.12.2020   08:21

26 Fuglehunden 4/21

S
elv om det er båndtvang og sommer 
kan man allikevel trene jakthunden. 
Selv fortsetter jeg å trene hundene 
mine allerede etter jakten om høsten 
for å opprettholde både muskel-
massen og kondisjonen. Det er flere 

grunner til det, noe jeg skal komme nærmere inn 
på her. 

Først av alt: Bevegelse og trening er viktig ikke 
bare for utvikling av musklene, men også for å 
styrke skjelettet, holde leddene sunne og friske 
og i tillegg stimulere nervesystemet.

Forskning er gjort og derfor vet vi hva som skjer 
i ulike treningsregimer. Gjennom treningsforsøk 
på utrente hunder som til daglig oppholdt seg i 
relativt trange bur, er det bevist forandringer i 
leddbrusken når de ble trent for hardt. Man 
kunne påvise en degenerativ forandring som 
brusksvinn.

I den andre gruppen ble hundene trent mer 
moderat, og man kunne se at leddbrusken 
økte i tykkelse. Konklusjonen er at ved inakti-
vitet er det derfor mulig gjennom trening å 
overdosere belastningen på bruskvevet. Det 

betyr at hvis hunden har vært passiv i en 
 lengre periode må ikke aktiviteten og belast-
ningen skje for raskt. 

Altså: Hunden trenger en gradvis opptrening 
over en periode. Leddbrusken får da tid til å 
utvikle seg og tåle økningen i de fysiske arbeids-
krav som vi forventer. Det som overrasket meg 
mest ved dette eksperimentet er at det tar faktisk 
40 dager med moderat trening for å styrke ledd-
brusken. Det er nesten halve sommeren.

Hva slags trening kan man gjøre? Mange sier det 
er for varmt å trene hundene på sommeren, 

SOMMERTRENING

Sommertrening 
av jakthunden
Carmen Kadim er opptatt av å holde hundene i form gjennom sommeren.  
Her er hennes råd og tips – og forklaring på hvorfor det er viktig. 

TEKST: CARMEN KADIM  FOTO: CARMEN KADIM OG JAN REINERTSEN

Sparkesykke, et flott verktøy for å holde hunden i form. 
Foto: Jan Reinertsen. 

OM ARTIKKELFORFATTEREN: 

Carmen Kadim har vært aktiv med 
fuglehunder siden 1987. Hun er 
utdannet hundemassør og driver 
«Nordisk Hundemassasjeskole». 
Jakter både små- og storvilt og 
har både elghund og fuglehunder. 
Deltar på jaktprøver og er på jakt 
gjennom hele jakttiden. Utdanner 
folk innenfor hundemassasje, ana-
tomi og rehabilitering på hund. 
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 særlig for hunder med tykk pels. Jeg står opp tid-
lig på morgenen og trener hundene mine. 
 Gjennom natta har luften fått kjøle seg ned, og 
hundene mine har ingen problemer med å 
«løpe» 6 km - 1 mil foran sparkesykkelen. 

Mange liker å trene sent på kvelden, så du må 
bare finne det som passer best for deg selv. Jeg 
varierer lengden på turene og passer på å stoppe 
på faste steder slik at hundene kan drikke vann. 
Når jeg skriver «løpe», mener jeg å trave. Jeg vil 
helst lære mine hunder å trave fordi trav gir en 
jevnere bevegelse, bedre treningseffekt og min-
dre belastning, særlig i fronten. 

Galopp belaster mest av alle gangarter, iblant 
annet hundens håndledd og skulder særlig i ned-
overbakke. Jeg kan la hundene mine galoppere 
opp bakker, men først etter noen kilometer når 
muskulaturen er godt oppvarmet. Da bruker jeg 
det som intervalltrening. Sparkesykkel eller syk-
keltrening er fin kondisjonstrening for hundene. 

STYRKE- OG KONDISJONSTRENING
Når det gjelder styrketrening har man ikke vært 
flinke nok til å tenke at hunder også trenger det. 
Hvordan styrketrener man en hund? Dette er 
kjent innenfor treningslære på humansiden, der-
for kan man overføre den kunnskapen på hund. 

”

Mange liker å trene sent på 
kvelden, så du må bare finne 
det som passer best for deg 
selv. Jeg varierer lengden på 
turene og passer på å stoppe 
på faste steder slik at hundene 

kan drikke vann.
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Opplag: 10.174*: 6 utgaver pr. år. (*Snitt 2. halvår 2021 + 1. halvår 2022).

Målgruppe: Eiere og oppdrettere av stående fuglehunder, småviltjegere.



Maya Damstuen 
Medieselger 
Tlf +47 45 72 31 28 
E-post: fuglehunden@salgsfabrikken.no

Ønsker du å annonsere - kontakt:

Annonsemateriell: Høyoppløselig PDF (300 dpi) sendes til: annonse@salgsfabrikken.no
Avbestillingsfrist er 14 dager før materiellfrist / Byråprovisjon er 3,5%

Ta  
kontakt for

et godt
tilbud!

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

ANNONSEPRISER 2023
FORMAT PRIS LIGGENDE STÅENDE STÅENDE UTFALLENDE

(+ 4mm utfall og skjæremerker)

Siste side 15 000 193 x 222 mm 220 x 237 mm
2.omsl 13 750 193 x 262 mm 220 x 297 mm
3. omsl 13 000 193 x 262 mm 220 x 297 mm
1/1 12 000 193 x 262 mm 220 x 297 mm
2/1s 20 000 410 x 262 mm 440 x 297 mm
Forside terminliste 13 000 193 x 262 mm 220 x 297 mm
1/2 6 750 193 x 129 mm 94 x 262 mm
1/3 5 500 193 x 87 mm 61 x 262 mm
1/4 4 375 127 x 100 mm 94 x 127 mm
1/8 2 300 94 x 65 mm

UTGIVELSE FRIST BESTILLING MATERIELLFRIST UTGIVELSE
1 22. november 01. desember Uke 4
2 27. januar 07. februar Uke 9
3 04. april 12. april Uke 18
4 10. mai 01. juni Uke 25
5 08. august 16. august Uke 36
6 02. oktober 12. oktober Uke 45

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.  

www.bladetfuglehunden.no
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