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En raseklubb skal arbeide for 
å bevare og utvikle rasen ut 
fra rasestandard og bruks- 
egenskaper, men har du noen 
gang tenkt på hva det  
egentlig vil si og hvem som 
skal utføre den jobben? 
«Klubben» er ansvarlig tenker 
du kanskje. Men klubben er 
deg og meg det. Uten hvert 
enkelt medlem hadde det 
ikke vært noen klubb. Det be-
tyr også at hver enkelt av oss 
må bidra og jobbe sammen 
for rasene våre. Alle må bidra 
og alle KAN bidra på en eller 
annen måte.

Viktige saker å jobbe for
Hva er viktig for deg som eier av 
en weimaraner? At den er sunn og 
frisk? At den kan brukes på jakt? 
At den er sosial og omgjenge- 
lig slik at den fungerer godt i 
dagens samfunn? At den er all- 
sidig? At den har et godt eksteriør?  
At den er rasetypisk? At du kan ha 
hunden din løs fra august til april? 
Alt dette og mere til er viktige  
ting som vi som raseklubb og 

hundeeiere må jobbe for. Til dag-
lig føler mange at det er vanskelig 
å engasjere seg og føler at de har 
lite å bidra med. Men bare ved å 
utføre et ansvarlig hundehold har 
man gjort en god jobb. Mange 
føler kanskje at de ikke kan nok 
til å bidra med mer utover dette. 
At de ikke er flinke nok til å del-
ta i styrer og utvalg. Men det er 
jo ikke slik at vi som sitter i verv 
er eksperter. Nei vi er bare helt 
vanlige folk som deler et sterkt 
engasjement for rasen. Så hvis 
du også føler et engasjement for 
rasene våre så har du helt sikkert 
litt å bidra med. Hvis mange er 
med å dra lasset sammen, så blir 
arbeidet lettere. Du oppfordres i 
hvert fall til å komme på general- 
forsamlingen 19. mars hvis du 
har noe på hjertet. Du er hjertelig  
velkommen!

spennende aktiViteter
Klubben har en spennende vår og 
høst foran seg med mange aktivi-
teter. Jeg skal ikke nevne alt her 
nå. Du finner fullstendig oversikt 
på aktivitetslista. Oppdatert infor-
masjon om de enkelte aktivitet- 
ene finnes også på hjemme- 
sidene til klubben og på klubbens 
Facebooksider. 

Det er to aktiviteter jeg vil trekke 
frem spesielt. Det er den årlige ap-
portprøven på Brevig i Enebakk.  
Prøven er åpen for alle raser, men 
dette er også årets klubbmester-
skap i apport. Det betyr at det 
skal kåres klubbmester i UK og 
AK. Jeg håper derfor at mange av 
klubbens medlemmer melder seg 
på. Prøven er i slutten av mai, så 
det er ennå rikelig tid til å trene. 
På samlingen vi hadde i Østfold i 
høst så vi at absolutt alle hundene  
som fikk prøve seg da hadde  
apportegenskapene på plass. Og 
flere av disse hadde aldri gjort det 
før! Så her er det bare å melde 
seg på. Apportprøve er hyggelig 
og sosialt, så benytt anledningen 
til å treffe flere weimaranere!

Flere weimaranere blir det også 
store muligheter til å se helgen  
4. til 6. september på Norges  
Varemesse, Lillestrøm. Jeg håper 
at mange melder seg på både 
Europavinnerutstillingen og klub-
bens egen spesialutstilling. Vi har 
sendt ut invitasjon til weimaraner- 
klubbene i Europa og håper på 
stor deltakelse. En spennende 
mulighet til å se hunder av våre 
raser fra andre steder i Europa.

Målet
Jeg vil avslutte med en ting jeg 
ble minnet på da jeg deltok på 
NKKs avlsrådskurs i januar. Det 
er en ting vi alle kan ha godt av å 
huske på i vårt arbeid og daglige 
omgang med hund. La oss alltid 
huske at målet vårt er funksjo-
nelt friske hunder med rasetypisk 
konstruksjon og mentalitet som 
kan leve et langt og lykkelig liv til 
glede for seg selv, sine eiere og 
samfunnet. Jeg synes dette gir 
så godt bilde av hva det er vi skal 
jobbe for. Alltid. 

Ha en god vår!

trude Wikstrøm
Leder NWK

NWK – Hvem er det?

Manusfrist for neste nummer er 2. april 2015  
– stoff til NWK-sidene sendes nwk-redaktor@iq-design.no 

Aura og Trude i trening på Tyritun Fuglehundsenter. 
(Foto: Jon Terje Hellgren Hansen)

NWK-REDAKTØR FUGLEHUNDEN
Janett Alice olijnyk 
nerøgardsgutua 8, 2850 LenA 
mobil: 993 65 812 
e-post: nwk-redaktor@iq-design.no

NWKs STYRE
Leder:
Trude wikstrøm 
ekebergveien 104, 1912 eneBAKK 
mobil: 977 14 863 
e-post: trude.wikstrom@dnb.no

Nestleder:
magdalena Sendrowicz 
Haldenveien 312, 1890 rAKKeSTAd 
mobil: 976 88 953 
e-post: magdalenaks_89@hotmail.com

Styremedlemmer: 
olaf Stauss 
Skjeraveien, 4180 KviTSøy 
mobil: 984 72 090 
e-post: wolfgans@online.no

gjermund Strømnes 
delitoppen 4, 1540 veSTBy 
mobil: 900 91 488 
e-post: gjermund.stromnes@asko.no

Varamedlemmer: 
Steffan Andersen 
Holenveien 7B, 1479 Kurland 
mobil: 928 17 413 
e-post: Steffananders1@gmail.com

Jon Terje Hellgren Hansen 
gustav vigelandsvei 35, 0274 oslo 
mobil: 970 20 995 
e-post: jonterje@visualdays.no

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

Tor Johansen 
Feltspatvegen 30, 2008 FJerdingBy 
mobil: 994 50 317 
e-post: tor.johans1@gmail.com

AVLSRåD/VALpEFoRmiDLER:
maria Huseby 
Sjoaveien 20, 4272 SAndve 
mobil: 909 48 046 
e-post: fophei@online.no

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
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greyberry’s trolltinden "troll"
Eier og fører; Line Vangen

greyberry’s trolltinden "troll"
Eier og fører; Line Vangen

greyberry’s trolltinden "troll"
Eier og fører; Line Vangen

NWK gratulerer!

kW MiMMtrix pia af gracilis
Eier; Kari Kjørholt
Fører; Egil Salthammer

greyberry’s trolltinden ”troll”
Eier og fører; Line Vangen

classic dreaM’s Hazel grouse
Eier; Ryberg, Pernilla og Rolf, Sverige

Årets jakthund uk:

Årets viltsporhund:

hella`s jaktskjold:

Årets jakthund ak:

Årets apport hund uk:

Årets showdog langhÅret:

Årets apport hund ak:

Årets showdog korthÅret:

kW aura lunar ignaHeiM
Eier og fører; Trude Wiktrøm
(Foto; Jon Terje Hellgren Hansen)

ignaHeiM`s betty boop
Eiere; Eva og Kent Pedersen 
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euW2015
Weimaraner og Slovakisk Strihå-
ret Vorsthehund bedømmes lør-
dag 05. september.

Dommer weimaraner: Claudio 
De Giuliani, Italia. 

Dommer Slovakisk Strihå-
ret Vorsthehund: Hans Van Den 
Berg, Nederland.

spesialutstilling
Norsk Weimaranerklubb arrange-
rer spesialutstilling for Weimara-
ner og Slovakisk Strihåret Vorst-
hehund fredag 04. september.
Påmeldingsfrist er 1 august og 
dommer er Christen Lang, Norge.

HVordan Melde på?
Det er kun elektronisk påmelding 
på disse utstillingene, begge gjø-
res på Norsk Kennel klubb sine 
sider. EUW2015, gå inn på http://
www.europeandogshow2015.
com her finner du all informasjon 
du trenger. Spesialutstillingen, 
meld på via terminlisten eller mine 
sider på www.NKK.no, i terminlis-
ten står utstillingen under Norsk 
Weimaranerklubb, Lillestrøm.

er du fersk  
i utstillingsringen?
Fortvil ikke, du har fortsatt god tid 
til å prøve deg på en litt mindre 

utstilling først – for å komme inn i 
tralten. Da har du også en ypper-
lig mulighet på Fellesutstillingen 
2 mai på Hvaltjern (Fetsund) til 
å komme i gang, Norsk Weima-
ranerklubb er med å arrangerer 
denne utstillingen sammen med 
Norsk Breton Klubb. Her vil flere 
av klubbens medlemmer være til-
stede om du skulle trenge litt råd 
og tips før du entrer utstillingsrin-
gen.

EUW2015 vil være den stør-
ste utstillingen som hittil har blitt 
arrangert i Norge og vil være en 
tre-dagers hundefest med et stort 
og variert program, her finnes det 

noe som passer for alle. Dette er 
en unik mulighet for å vise frem 
våre flotte hunder for et stort 
publikum, og får hundene be-
dømt av rutinerte dommere som 
har stor kunnskap om våre raser. 
Vi håper å samle mange hunder 
og eiere av våre raser og ønsker 
velkommen til noen flotte dager 
på Norges Varemesse!

UtstilliNgsKoMiteeN

European Dog Show 2015
Norsk Kennel Klub er i år arrangør av Europavinnerutstillingen (EUW2015). Dette skjer helgen 04.–06. september på Norges Vare-
messe, Lillestrøm like utenfor Oslo.

TeksT: Line Vangen

generalforsamling norsk weimaraner kluBB
TORSDAG 19.03.2015 kl. 19.00
Norsk Kennel Klubbs møtelokaler, Nils Hansensvei 20, Bryn, Oslo

spesielt oM steMMerett:
I følge vedtektene § 5 og § 10 har flg. medlemmer stemmerett: Alle over 18 år som har betalt kontingent for 2015.

forslag:
Frist for innsending av forslag er 19.02.2014.

Etter vedtak på generalforsamlingen 2008, vil fullstendige saksdokumenter legges ut på NWKs hjemmesider www.norweim.org senest 2 uker før 
årets generalforsamling. Det vil ikke bli sendt ut noe per ordinær post. 

Evt. spørsmål kan rettes til styret ved: Trude Wikstrøm, tlf. 977 14 863 trude.wikstrom@dnb.no – Ekebergveien 104, 1912 ENEBAKK.

Valg 2015:
Nytt styre ble etter generalforsamlingen 2014 som følger:
Leder: Trude Wikstrøm (valgt for 2 år)
Nestleder: Magdalena Sendrowicz (ett år igjen av toårsperiode)
Styremedlem: Olaf Strauss (ett år igjen av toårsperiode)
Styremedlem: Gjermund Strømnes (valgt for 1 år)
Varamedlem: Steffan Andersen (valgt for 1 år)
Varamedlem: Jon Terje Hellgren Hansen (valgt for 1 år)

I tillegg er følgende verv ledige: Folk til utstillingskommiteen.

Du kan foreslå deg selv eller evt. andre ved å ta kontakt med: trude.wikstrom@dnb.no, helst innen forslagsfristen 19. februar.  
Det er også mulig å komme med benkeforslag på generalforsamlingsdagen.

Følgende verv er på valg 2015:
Nestleder: Velges for to år
Styremedlem: En for ett år og en for to år
Varamedlem: Ny vara skal velges for ett år
Revisor: Ikke besatt (ny velges for ett år)
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Målet Med HundeaVlen
Dagen startet med litt innføring i 
Sunnhetsutvalgets oppgaver og 
kvalitetssikring i hundeavlen. Her 
var det Astrid Indrebø (leder av 
NKKs Helseavdeling) som ga oss 
et innblikk i hva NKK gjør og står 
for når det kommer til avl. Noe 
som ble gjentatt flere ganger og 
som er utrolig viktig når det kom-
mer til avl, er at MÅLET med GOD 
avl er: FUNKSJONELT FRISKE 
HUNDER MED RASETYPISK 
KONSTRUKSJON OG MENTALI-
TET, SOM KAN LEVE ET LANGT 
OG LYKKELIG LIV TIL GLEDE 
FOR SEG SELV, SINE EIERE OG 
SAMFUNNET.

NKK har inngått et samar-
beid med Norsvin. Adm. direktør 
Olav Eik-Nes og seniorforsker 
Marte Wetten derfra dro oss inn 
i de ambisiøse drømmene om 
Avl uten grenser og fremtids-
rettet hundeavl. De viste oss at 
med forskning, engasjerte men- 
nesker og pågangsmot kan man 
nå langt. Man må tørre å våge. I 
utlandet er NKK kjent for å være 
forut for sin tid - det trengs når 
målet er å AVLE OPP EUROPAS 
SUNNESTE HUNDER. Vi i Rase-
klubbene er de største støttespil-
lerne til NKK for å nå dette målet.

genetisk Mangfold  
er Viktig
Kristin Wear Prestrud, NKKs  
veterinærkonsulent, holdt fore-
drag om DNA-tester og grunn-
leggende genetikk. Dette er et 
meget spennende og lærerikt 
tema. En viktig ting vi lærte er 
at for å nå vårt formål med avl, 
som er å forbedre egenskaper, 
må man ha genetisk variasjon. 
Derfor er det viktig at man bruker 

nok hunder i avl, ingen brukes for 
mye, innavlsgraden må være lav 
og man bør ikke gjenta parringer.  
Viktige ting å ta hensyn til når 
hunder skal avles på er HD, AD, 
Patella-diagnose og andre syk-
dommer. Men det er også viktig 
å se på om en sykdom virkelig er 
et problem innenfor rasen slik at 
ikke for mange individer blir ute-
lukket fra avl.

Etter en lang og deilig lunsj var 
det pån igjen med ny energi og 
full motivasjon. Kristin H Aukrust 
fortsatte dagen med temaet 
innavl og genetisk variasjon. Etter  
en orientering om NKKs anti- 
dopingsarbeid ble alle kursdel-
takerne delt inn i grupper hvor vi 
fikk utdelt oppgaver. Her fikk vi 
muligheten til å bli kjent med flere  
av de andre raseklubbene og 

lærte masse ved å høre på hver-
andre og diskutere meninger og 
metoder.

arbeid i aVlsråd
Søndag startet opp med et ryk- 
ende tema: Arbeid i avlsråd – poli- 
tikk og virkemidler.  NKKs organi-
sasjonssjef Øystein Eikeseth fikk 
oss alle til å våkne opp etter en 
tidlig start på en kald søndags 
morgen.  Både FCI, NKK og rase- 
klubben har regler som må følges,  
men innenfor disse reglene kan vi 
drive politikk. Det viktige er imid-
lertid å finne virkemidler og måter 
å jobbe på som fremmer sam-
arbeid og åpenhet. Han tok oss 
videre inn i temaet Facebook og 
sosiale medier til både glede og 
besvær.

NKKs avlskonsulent Kristin 
H. Aukrust orienterte om RAS –  
Rasespesifikke avlsstrategier 
som alle raseklubber skal utar-
beide for sine raser.

Eksteriørdommer Wenche Eike- 
seth viste oss viktigheten av 
sunnhet i rasestandaren og tok 
for seg eksteriøre overdrivelser. Vi 
fikk se masse bilder av hvordan 
oppdrett i visse raser har skapt et 
bilde av hvordan en rase skal se 
ut, men som går ut over hundens 
bruksegenskaper og/eller helse.  
Dette er usunn avl, som i det lan-
ge løp kan skade visse raser. EN 
SUNN HUND, ER EN VAKKER 
HUND.

For å dømme en hund i eksteriør  
må hunden være sunn og frisk 
med et godt gemytt. Den må ha 
rasetypisk konstruksjon og må 
eksteriørmessig kunne brukes 
til sine brukskrav. Utfordringer vi 
finner i dagens avl er liten gene-
tisk variasjon, ekstremt eksteriør, 

Avlsrådets spAlte

Vi har vært på kurs
Avlsrådet har i noen år nå kun bestått av Maria Huseby og Trude Wikstrøm. Det har manglet et medlem og en vara. Etter fore-
spørsel fra styret i høst fikk vi med oss Mikaela Jensen og Trine Strømnes slik at avlsrådet nå er fulltallig. Avlsrådet har en viktig 
rolle som rådgivende organ innen avlsarbeidet for rasene våre og det er et stort fagområde vi befatter oss med. Det passet derfor 
fint at Norsk Kennel Klub arrangerte avlsrådskurs helgen 24.–25. januar. Det ga mulighet til faglig påfyll for både gamle og nye 
medlemmer av avlsrådet. Trine, Mikaela og Trude dro derfor til Sørmarka Kurs- og Konferansesenter som ligger i naturskjønne 
omgivelser like utenfor Oslo. Etter å ha kjørt i et voldsomt snøvær kom alle kursdeltakerne vel frem og kunne se frem til to dager 
med hyggelige hundemennesker og engasjerte og dyktige kursholdere.

 
TeksT: MikaeLa Jensen og Trude WiksTrøM 
FoTo: MikaeLa Jensen og Trude WiksTrøM

Trude Wikstrøm (t.v.) er godt kjent i avlsrådet og Trine Strømnes som er ny 
koser seg på kurset.
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for lite fokus på atferd og menta- 
litet, og arvelige sykdommer. 
Avlsrådet er til for å hjelpe med 
råd, slik at man unngår disse  
utfordringene. 

Til slutt fortalte Astri Indrebø  
og Kristin Aukrust om NKKs avls-
strategi og etiske grunnregler 
og dispensasjoner og brudd på 
grunnreglene.

Dagen ble avsluttet med nye 
gruppeoppgaver og spørsmål til 
kursholderne.

Det var to fantastiske og læreri-
ke dager med engasjerte hunde- 
mennesker som vil det beste for 
hundene. Det er utrolig godt å se 
at det er så mange mennesker 
som bryr seg så MYE om men-
neskets beste venn. Det er viktig 
at vi bruker stemmen vår til å ta 
vare på vår hund og ikke minst 
våre raser. Hundeavl MÅ handle 
om å være i forkant!

Vi som sitter i avlsrådet opp-
fordrer til å ta kontakt om du har 
noen spørsmål angående avl. 
Vurderer du å bruke din hund i 
avl, men vet ikke helt hvordan 
du går frem? Har du funnet en 
du tror er en passende match for 
din hund? Ønsker du en familie- 
utvidelse og tror at weimaraner 
eller slovakisk strihår er noe for 
deg? Ta kontakt så hjelper vi deg!

Kontaktpersoner i Avlsrådet for 
Weimaraner og Slovakisk Strihår- 
et Vorstehhund:

Maria Huseby
Trude Wikstrøm
Trine Strømnes
Mikaela Jensen.

Astrid Indrebø, leder av NKKs Helseavdeling, holdt flere gode og inspire-
rende foredrag.

aktivitetshelg for alle medlemmer!
Vi ønsker flere opplevelser med aktive hunder og et aktivt miljø. I den forbindelse har vi denne 
våren også leid hytta tilhørende Hafsrød gård (se: www.hafsroddahjort.no) ved Prestebakken 
utenfor Halden 24.–26. april.

Vi ønsker på nytt å samle så mange som mulig for å utvikle både vennskap og klubb til det beste for deg 
og meg. Hytta har enkel og god standard for varme, tørking og kaffe. Det vil bli selvhusholdning og grill. 
Overnatting til 6–8 personer, to soverom med 4 sengeplasser men godt med gulvplass i stue. Det jobbes 
også med flere alternativer, bl.a. campingplass. Ta med sovepose/underlag. Utedo.

prograM for lørdag 25. april:
Hverdagsdressur
Teori for apportprøvene
Teori for de som skal bistå i prøvene – prøveregler
Deles i to–tre grupper; utrent, unghund og AK/VK
Apporttrening etter ferdigheter
Utstillingstrening på kvelden mot mørket. Da er  
bikkjene passe møre.
Grill og krøll
 

Dette er en klubbhelg hvor vi deler erfaringer, hjelper hverandre og trener i uformelle omgivelser og rammer. 
Vi håper på denne måten også at det kan komme til nye medlemmer som har lyst til å se og lære, men 
kanskje ikke føler seg helt klare. Unge og gamle. Du trenger ingen erfaring for å delta.

påMelding:
Påmelding innen ??.??.15 til gjermund.stromnes@asko.no
Spørsmål rettes gjermund.stromnes@asko.no eller mobil 900 91 488
Pris: 400,- for begge dager (forhåndsbetales) for hund og fører – ledsager uten ekstra kostnad. Kontonr. 
0530 27 13873. Merk innbetalingen «ØSTVÅR 2015» med navn på hund og eier(e) som skal være med.

Velkommen – og meld dere på!

søndag 26 april:
Hverdagsdressur
Praktisk avstandsbedømmelse og sporlegging/sette 
og trekke spor
Utstilling på plassen med bedømmelse (hvordan 
bikkja blir presentert. Altså utstilling av fører og ikke 
bikkja…)
Gjennomføring av apportprøver UK/AK som om det 
var prøver
«Premieutdeling» og tilbakemeldinger
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På fuglehundprøver i Norge for alle 
raser er det ikke utdelt 1. premie  
til weimaraner før Mimmtrix Pia 
fikk dette på Østmarka prøven 
20. august 2014. 

Sitat fra Fuglehunden nr 6 
2014: "Mimmtrix Pia med eier 
Kari Kjørholt og fører Egil Salt-
hammer tok 1.AK skog og ble 
med dette klubbens første  

weimaraner med denne premien. 
Et godt resultat for eieren men 
enda viktigere for klubben. For 
gjennom å delta, vise og bevise 
kan vi utvikle forståelse for hvilke 

egenskaper og potensiale som 
ligger i våre grå."

kritikerrost
Mimmtrix Pia Af Gracilis SE 
35856/2010 har stilt på prøver i 
regi av Fuglehundklubbenes For-
bund i 2013 og 2014. Et utvalg av 
dommerkritikker følger fra prøver 
på skog, høyfjell og lavland.

Fikk i 2013 2.AK skog med-
følgende kritikk dommer Petter 
Skaug: "Pia jakter meget erfarent 
i fin fart og stil i lett aksjon, bruk-
er vind og biotop utmerket i god 
kontakt. Stand, orrhøne letter og 
hun er rolig i oppflukt og skudd, 
utreder og apporterer på en fin 
måte. En erfaren jeger som til-
deles 2. pr AK skog. 30 minutter. 
4-5-IB-4-3-4 (jaktlyst-fart-selv-
stendighet-søksbredde-revie-
ring-samarbeid)."

Fra 2014 start på skog Kongs-
berg med dommer Arne Hvamb: 
"Pia starter i fin stil, god terreng- 
dekning et meget godt søk. I 
god kontakt med fører. Holder 
samme søk dagen ut, uten å lyk-
kes i dag. 0. pr AK. 105 minutter 
(20,30,25,20,10). 5-5-IB-4-4-4"

Østmarkaprøven skog med 
dommer Petter Skaug: "Pia jakt-
er utmerket i beste stil fart og 

på MedleMssideN

Mimmtrix Pia af Gracilis  
– første med 1. premie på jaktprøve i Norge

Weimaraner er en stående fuglehund med et bruksområde som kommer til sin rett hvor jegeren ønsker en hund  
som jakter i god kontakt med fører. Rasen brukes også på blodspor og apportprøver hvor den hevder seg meget godt  
(mange hunder med 1. premier).

TeksT: egiL saLThaMMer
FoTo: ??? og MiMMi erixon

apportprØve Brevig, eneBakk
Norsk Weimaraner klubb ønsker velkommen til apportprøve 
lørdag 30. og søndag 31. mai på Brevig i Enebakk.

påmeldingsfrist er 15. mai 2015.

Påmeldingsavgift: kr 325,-. 
Viltavgift kr. 150.-
Inn på konto 05302713873- Norsk Weimaraner Klubb

Apport objekt = duer og måker.

Prøveleder:  
Eva Pedersen, Tangenveien 62, 1914 Ytre Enebakk. Tlf: 90572818

klubbmesterskap for weimaraner (uk og ak).
Vi oppfordrer alle medlemmer til å melde på. 
flotte premier!

Velkommen til apportprøve på Brevig!



Fuglehunden 2/15  7

mars:
19. generALForSAmLing,  
kl. 19.00 i nKKs møtelokaler, 
oslo

April:
9.–12. viLLmArKSmeSSA  
(med forbehold)

medio april. Aktivitetshelg 
østfold. dato og nærmere info 
om aktiviteter kommer! 

mai:
2. FeLLeSUTSTiLLingen, 
Hvaltjern, Fetsund

30. og 31. BrevigPrøven. 
Apportprøve, klubbmesterskap 
apport, Brevig, enebakk 

August:
19. og 20. øSTmArKAPrøven 
– Skogsfugl- og apportprøve. 
Klubbmesterskap skog. 
Bysetermosen, Ski/enebakk

September: 
4. SPeSiALUTSTiLLing. 
weimaraner og Slovakisk 
Strihåret vorsteh. norges 
varemesse, Lillestrøm

5. og 6. eUroPeAn dog SHow, 
norges varemesse, Lillestrøm

oktober:
24. og 25. LAvLAndSTrening 
og –Prøve, klubbmesterskap, 
østlandet

November:
medio november. Aktivitetshelg 
østfold. dato og nærmere om 
aktiviteter kommer!

Flere aktiviteter vil kunne 
komme til underveis og ber 
derfor om at alle medlemmer 
følger med på  
www.norweim.org og  
facebook!

AKTiViTETSLiSTE
NWK 2015

aksjon, systematisk og erfarent i 
god kontakt. Stand, orrhøne let-
ter når fører kommer til og hun er 
rolig i oppflukt og skudd. Utreder 
greit apportbev fremlagt. Senere 
ny stand, jobber på fot, stand, 
reiser villig og presist orrhane og 
er rolig i oppflukt og skudd, utred- 
er ok. En utmerket jeger som til-
deles 1. pr AK skog. 80 minutter 
(30,50). 5-5-IB-4-4-4

Høyfjell Raggsteindalen med 
dommer Åke Rosen: "Pia går ut 
i flott terreng og i sidevind. Det 
er foreløpig noe uforløst i søket. 
Dagen er ung og hun får ny sjanse  
senere. Pia gleder oss senere 
med et søk mer bevisst i varier-
ende vind. Avslutter dagen godt. 
Kommer desverre ikke i fugl.  
0 pr. AK. 45 minutter ( 15,15,15 )  
4-4-6-3-3-4."

Lavlandsprøve Vestfold med 
dommer Robert Colbjørnsen: 
"En effektiv søker som tar vare 
på terrengets beskaffenhet på 
en god måte og er forutsigbar 
i sitt søksopplegg. Et hyggelig 
bekjentskap. Lykkes ikke i dag. 
0 pr AK. 50 minutter (20,20,10 )  
4-4-6-4-4-4.

god sesong
Oppsummerer sesongen på prøve  
med mange gode prestasjoner 
som har markedsført rasen godt 
både på lavland, høyfjell og skog. 
Potensialet for gode premieringer 
på alle 3 prøvetyper er som kritik- 
kene viser absolutt til stede, og det  
er ikke så mange jakthunder som 
kan hevde seg på alle tre arenaer.

Alle prøvedeltakere vet at lista 
ligger høyt for premieringer om 

det er 1., 2. eller 3. pr ved FFK s 
prøver. Pia deltok også ved NM 
skog i Trysil som første Weima-
raner noensinne, men kom ikke 
videre fra kvalik 1. dag. Oftest 
er det " stang ut" ved at en eller  
annen faktor ikke klaffer slik at 
premie ikke oppnås. En gang i 
blant er det imidlertid klaff som 
for Pia på Østmarkaprøven.

Håp oM å stille lag
Mitt håp er at klubben kan stil-
le lag på lavland og evt høyfjell  
(virker ganske langt fram) men ser 
at med noen hunder til av Pias 
kaliber så kan det oppnås.

Godt fornøyd Pia med fangsten etter komplett fuglearbeid på rypefjellet.


